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Amendamentul 2506
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri 
specifice de agricultură aferente, dacă 
acestea sunt importante din motive 
economice, sociale sau de mediu: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă 
de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe 
și legume, specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru 
boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar oricărui sector și oricărei 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
strategice din motive economice, sociale 
sau de mediu, după cum s-a identificat în 
planul strategic național.
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lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și 
produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri 
uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de 
zahăr și cicoare, fructe și legume, specii 
forestiere cu ciclu de producție scurt și 
alte culturi nealimentare, cu excepția 
arborilor, utilizate pentru producția de 
produse care au potențialul de a înlocui 
materialele fosile.

Or. it

Amendamentul 2508
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru 
boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă 
lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și 
produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri 
uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de 
zahăr și cicoare, fructe și legume, specii 
forestiere cu ciclu de producție scurt și 
alte culturi nealimentare, cu excepția 
arborilor, utilizate pentru producția de 
produse care au potențialul de a înlocui 
materialele fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar oricărui sector și oricărei 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
strategice din motive economice, sociale 
sau de mediu, după cum s-a evidențiat în 
planul strategic național sau în revizuirile 
sale anuale.

Or. it
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Justificare

Propunerea de regulament prevede posibilitatea ca sprijinul cuplat pentru venit să fie 
acordat unei liste foarte largi de sectoare și producții, excluzând astfel doar unele dintre 
acestea. Considerăm că aceste excluderi sunt abuzive. Noul model de punere în aplicare 
permite o evaluare aprofundată în planul strategic național a sectoarelor strategice pentru 
statul membru, sectoare pentru care situația socioeconomică justifică necesitatea unui sprijin 
cuplat.

Amendamentul 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și
producții sau următoarelor tipuri
specifice de agricultură aferente, dacă 
acestea sunt importante din motive 
economice, sociale sau de mediu: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă 
de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe 
și legume, specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar sectoarelor agricole și
producțiilor sau tipurilor specifice de 
agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat pentru venit, în conformitate cu normele actuale ale OMC, aduce o 
contribuție esențială la menținerea activității economice în zonele rurale și stimulează 
ocuparea forței de muncă în mediul rural și ar trebui menținut, cu un domeniu de aplicare 
mai larg și resurse financiare mai ambițioase.
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Amendamentul 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru 
boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă 
lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și 
produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri 
uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de 
zahăr și cicoare, fructe și legume, specii 
forestiere cu ciclu de producție scurt și 
alte culturi nealimentare, cu excepția 
arborilor, utilizate pentru producția de 
produse care au potențialul de a înlocui 
materialele fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: orez, lapte și produse lactate, 
carne de oaie și de capră, carne de vită și 
mânzat.

Or. de

Amendamentul 2511
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri 
specifice de agricultură aferente, dacă 
acestea sunt importante din motive 
economice, sociale sau de mediu: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat sectoarelor produselor enumerate 
în părțile din anexa I la tratate, excluzând 
pescuitul și acvacultura, astfel cum sunt 
definite și specificate la articolul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 
(Regulamentul OCP), dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu. Statele membre identifică în 
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pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă 
de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe 
și legume, specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

planurile strategice PAC sectoarele și 
producțiile cărora urmează să le fie 
acordat sprijinul cuplat pentru venit.

Or. it

Amendamentul 2512
Miguel Viegas

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, măslini, viermi de 
mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume.

Or. pt

Amendamentul 2513
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Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se poată acorda acces la sprijinul pentru agrocarburant prin intermediul 
măsurilor PAC, deoarece obiectivul principal al PAC este de a asigura securitatea 
alimentară și o producție de alimente de înaltă calitate într-un mod sustenabil.

Amendamentul 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
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sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă,
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei,
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
leguminoase pentru furaje, simple sau în 
combinație cu iarbă, pășuni, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartofi, 
semințe, carne de oaie și de capră, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, cicoare, fructe și legume, specii 
forestiere cu ciclu de producție scurt.

Or. en

Amendamentul 2515
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor,
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, culturi nealimentare 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile, care pot include arbori și/sau 
arbuști care formează sisteme 
agroforestiere silvoarabile sau 
silvopastorale, de asemenea, ca sisteme 
certificate de arbori în afara pădurilor.
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Or. en

Justificare

Acordarea de sprijin pentru potențialul de a înlocui materialele fosile pare a fi o idee bună, 
însă formularea, care ar trebui să fie în mod explicit „ciclu de producție scurt și „culturi”, ar 
oferi în principal numai o serie de servicii energetice, mai degrabă decât un „produs”. 
Formularea propusă are scopul de a extinde domeniul de aplicare și de a face ca arborii să 
devină eligibili, în special pentru sistemele agroforestiere, care ar putea fi, de asemenea, 
sisteme certificate de arbori în afara pădurilor.

Amendamentul 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt.

Or. en

Amendamentul 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
cu excepția culturilor destinate producției 
de biocombustibili, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume, vin, castane și miere.

Or. es

Amendamentul 2518
Daniel Buda

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, creșterea oilor, caprelor 
și a bovinelor, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
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de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

fructe și legume, pajiști și pășuni cultivate 
sau naturale, specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt și alte culturi nealimentare, 
cu excepția arborilor, utilizate pentru 
producția de produse care au potențialul de 
a înlocui materialele fosile.

Or. ro

Amendamentul 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, cartofi pentru 
consum uman, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, carne de porc, carne de 
pasăre și ouă, tutun, măslini, albine,
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. it

Amendamentul 2520
Thomas Waitz

Propunere de regulament
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Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente care depășesc 
standardele legale minime pentru 
bunăstarea animalelor sau pentru 
protejarea mediului sau, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu, iar necesitatea lor este 
justificată în temeiul procedurii subliniate 
în titlul V capitolul III prin dovezi 
empirice, cuantificabile și verificabile în 
mod independent: cereale, plante 
oleaginoase, culturi proteice, leguminoase 
pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume.

Or. en

Amendamentul 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
leguminoase pentru furaje, amestecuri de 
leguminoase/graminee, in, cânepă, orez, 
fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru 
feculă, lapte și produse lactate, semințe, 
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viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

carne de oaie și de capră, carne de vită și 
mânzat, ulei de măsline, plantații de 
măslini, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, specii forestiere 
cu ciclu de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. en

Justificare

Toate culturile de leguminoase (inclusiv leguminoase pentru furaje) ar trebui să fie eligibile 
pentru sprijin cuplat. În plus, amestecurile de leguminoase/graminee trebuie încurajate.

Amendamentul 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, care depășesc 
standardele legale minime pentru 
bunăstarea animalelor sau pentru 
protejarea mediului sau dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu, iar necesitatea lor este 
justificată în temeiul procedurii subliniate 
în titlul V capitolul III prin dovezi 
empirice, cuantificabile și verificabile în 
mod independent: cereale, plante 
oleaginoase, culturi proteice, leguminoase 
pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
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legume.

Or. en

Justificare

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Amendamentul 2523
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, carne de porc, 
carne de pasăre, ouă, tutun, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, specii forestiere 
cu ciclu de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. en
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Justificare

Există patru sectoare agricole, și anume carnea de porc, carnea de pasăre, ouăle și tutunul, 
care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu în numeroase 
state membre și care se confruntă cu dificultăți enorme din cauza bolilor animalelor, cum ar 
fi pesta porcină africană și gripa aviară, precum și cu provocări economice, cum ar fi 
comerțul ilicit cu tutun către UE și importurile de ouă în coajă, care fac obiectul unui 
dumping în UE.

Amendamentul 2524
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, carne de porc, 
carne de pasăre, ouă, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. en

Justificare

Există trei sectoare agricole, și anume carnea de porc, carnea de pasăre și ouăle, care sunt 
deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu în numeroase state 
membre și care se confruntă cu dificultăți enorme din cauza bolilor animalelor, cum ar fi 
pesta porcină africană și gripa aviară, precum și cu provocări economice, cum ar fi 
importurile de ouă în coajă, care fac obiectul unui dumping în UE.
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Amendamentul 2525
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, alune, leguminoase pentru 
boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă 
lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și 
produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, familii de 
albine, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume, specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt și alte culturi nealimentare, 
cu excepția arborilor, utilizate pentru 
producția de produse care au potențialul de 
a înlocui materialele fosile.

Or. en

Amendamentul 2526
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
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culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume; sprijinul cuplat subliniat 
poate fi acordat pentru a viza doar 
regiunile vulnerabile din cadrul unui stat 
membru.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat ar trebui utilizat în primul rând pentru a sprijini sectoarele vulnerabile.

Amendamentul 2527
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, carne de porc, ulei 
de măsline, viermi de mătase, nutrețuri 
uscate, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, 
trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume, 
specii forestiere cu ciclu de producție scurt 
și alte culturi nealimentare, cu excepția 
arborilor, utilizate pentru producția de 
produse care au potențialul de a înlocui 
materialele fosile.
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Or. pl

Amendamentul 2528
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, plante medicinale, orez, fructe 
cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, 
lapte și produse lactate, semințe, carne de 
oaie și de capră, carne de vită și mânzat, 
ulei de măsline, viermi de mătase, nutrețuri 
uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de 
zahăr și cicoare, fructe și legume, specii 
forestiere cu ciclu de producție scurt și alte 
culturi nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. hr

Amendamentul 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, grâu dur, plante 
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culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

oleaginoase, culturi proteice, leguminoase 
pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, specii forestiere 
cu ciclu de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. fr

Amendamentul 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare,
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. de
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Amendamentul 2531
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. pt

Amendamentul 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru 
boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă 
lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
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produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, specii forestiere 
cu ciclu de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume, specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt și alte culturi nealimentare, 
cu excepția arborilor, utilizate pentru 
producția de produse care au potențialul de 
a înlocui materialele fosile.

Or. fr

Amendamentul 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, plantații de 
măslini, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, specii forestiere 
cu ciclu de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. es

Justificare

Se înlocuiește sintagma „ulei de măsline” cu „plantații de măslini” în vederea introducerii 
măslinelor de masă.
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Amendamentul 2534
Jørn Dohrmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 
producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
lapte și produse lactate, carne de oaie și de 
capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, specii forestiere 
cu ciclu de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

Or. en

Justificare

Posibilitățile de utilizare a sprijinului cuplat ar trebui să fie limitate. Pentru a evita 
implicațiile concurențiale, ar trebui să se evite sprijinul cuplat pentru semințe și pentru 
cartoful pentru feculă.

Amendamentul 2535
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat doar următoarelor sectoare și 

Sprijinul cuplat pentru venit poate fi 
acordat următoarelor sectoare și producții 
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producții sau următoarelor tipuri specifice 
de agricultură aferente, dacă acestea sunt 
importante din motive economice, sociale 
sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, 
culturi proteice, leguminoase pentru boabe, 
in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, specii forestiere cu ciclu 
de producție scurt și alte culturi 
nealimentare, cu excepția arborilor, 
utilizate pentru producția de produse care 
au potențialul de a înlocui materialele 
fosile.

sau anumitor tipuri specifice de agricultură 
aferente, dacă acestea sunt importante din 
motive economice, sociale sau de mediu: 
cereale, plante oleaginoase, culturi 
proteice, leguminoase pentru boabe, in, 
cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, oricare dintre 
sectoarele în care creșterea animalelor se 
realizează în sistem extensiv, lapte și 
produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, fructe 
uscate, ulei de măsline și măsline de masă, 
vin, produse de floricultură, viermi de 
mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume, specii forestiere cu ciclu de 
producție scurt.

Or. es

Amendamentul 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să explice în 
mod clar în planurile lor strategice 
motivele pentru care acordarea unui 
sprijin cuplat ar aduce valoare adăugată 
obiectivelor economice, sociale sau de 
mediu și motivele pentru care nu s-ar 
putea ajunge la obiective similare prin 
măsuri de dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista produselor menționate la primul 
paragraf poate fi extinsă în regiunile care 
se confruntă cu constrângeri naturale, 
cum ar fi zonele insulare, pentru a ține 
seama de dezavantajele specifice acestor 
zone.

Or. es

Amendamentul 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură, în conformitate cu 
titlul V capitolul III, că sprijinul cuplat 
nu este acordat sectoarelor din regiunile 
care se confruntă cu o supraproducție.

Or. en

Amendamentul 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adăuga alte producții 
la cele menționate la primul paragraf, cu 
condiția ca acest lucru să fie justificat în 
urma unei analize a nevoilor.

Or. es
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Amendamentul 2540
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a

Plățile cuplate pot fi proiectate în tranșe, 
pentru a favoriza structurarea sectorului 
specific vizat sau pentru a favoriza alte 
obiective, cum ar fi îmbunătățirea 
calității, întinerirea, profesionalizarea sau 
gestionarea riscurilor.

Or. es

Amendamentul 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Beneficiarii sunt eligibili pentru 
plăți cuplate numai dacă standardele lor 
de producție sunt mai ridicate decât 
standardele minime relevante în vigoare 
pentru bunăstarea animalelor sau pentru 
protejarea mediului.

Or. en

Amendamentul 2542
Miguel Viegas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit eliminat
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vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și 
al Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33. Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele 
sunt considerate eligibile pentru sprijin 
dacă cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

_________________

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor 
și privind etichetarea cărnii de vită și 
mânzat și a produselor din carne de vită și 
mânzat și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

Or. pt

Amendamentul 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și 
al Consiliului 32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33. Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele 
sunt considerate eligibile pentru sprijin 
dacă cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

eliminat

_________________

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor 
și privind etichetarea cărnii de vită și 
mânzat și a produselor din carne de vită și 
mânzat și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).
33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

Or. en

Amendamentul 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33. Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele 
sunt considerate eligibile pentru sprijin 
dacă cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele
membre.

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept parte a condițiilor
de eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33.

Or. en

Amendamentul 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33. Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele sunt 
considerate eligibile pentru sprijin dacă 
cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33. Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile în ceea ce privește bovinele sau 
oile și caprele, sunt considerate eligibile 
pentru sprijin animalele în legătură cu 
care s-au transmis autorităților 
competente informațiile menționate la 
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care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

articolul 7 alineatul (1) liniuța (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, în 
cazul bovinelor, și informațiile 
corespunzătoare referitoare la oi și capre,
până la o anumită dată a anului de cerere în 
cauză care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

_________________ _________________

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat 
și a produselor din carne de vită și mânzat 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat 
și a produselor din carne de vită și mânzat 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

Or. es

Justificare

Această clarificare urmărește reducerea la minimum a problemelor legate de identificare și 
înregistrare, în special în cazul bovinelor, pe care Comisia le întâlnește în cadrul auditurilor 
care vizează controlul sprijinului cuplat.

Amendamentul 2546
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
vizează exploatațiile de animale, statele 
membre stabilesc condițiile de eligibilitate 
pentru sprijin cerințele de a identifica și 
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identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și 
al Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului.33 . Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele sunt 
considerate eligibile pentru sprijin dacă 
cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

înregistra animalele. Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, animalele de fermă sunt 
considerate eligibile pentru sprijin dacă 
cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

_________________

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor 
și privind etichetarea cărnii de vită și 
mânzat și a produselor din carne de vită și 
mânzat și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

Or. it

Amendamentul 2547
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit
vizează bovine sau oi și capre, statele 

2. Sprijinul cuplat pentru venit 
prevăzut la articolul 29 alineatul (2) poate 
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membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și 
al Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33 . Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele 
sunt considerate eligibile pentru sprijin 
dacă cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

fi acordat numai dacă:
(a) statul membru demonstrează că 
aceasta este singura opțiune rămasă, în 
special în ceea ce privește sistemele 
pastorale în care schemele de protecție a 
mediului sau plățile decuplate pot fi dificil 
de realizat din cauza pășunilor comune 
sau a transhumanței,
(b) statul membru demonstrează 
acoperirea costurilor suplimentare 
suportate efectiv și pierderile de venit 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (3) 
literele (d), (e) și (f).

_________________

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor 
și privind etichetarea cărnii de vită și 
mânzat și a produselor din carne de vită și 
mânzat și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).
33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

Or. en

Amendamentul 2548
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 2. Dacă sprijinul cuplat pentru venit 
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vizează bovine sau oi și capre, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33 . Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, bovinele sau oile și caprele sunt 
considerate eligibile pentru sprijin dacă 
cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

vizează exploatațiile de animale, statele 
membre stabilesc drept condiții de 
eligibilitate pentru sprijin cerințele de a 
identifica și înregistra animalele în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 sau, respectiv, cu 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului33 . Totuși, fără a se aduce 
atingere altor condiții de eligibilitate 
aplicabile, animalele de fermă sunt 
considerate eligibile pentru sprijin dacă 
cerințele referitoare la identificare și 
înregistrare sunt îndeplinite până la o 
anumită dată a anului de cerere în cauză 
care urmează a fi stabilită de statele 
membre.

_________________ _________________

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat 
și a produselor din carne de vită și mânzat 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor și 
privind etichetarea cărnii de vită și mânzat 
și a produselor din carne de vită și mânzat 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/97 al Consiliului (JO L 204, 
11.8.2000, p. 1).

33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

33 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină 
și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

Or. it

Justificare

Propunerea de regulament prevede posibilitatea ca sprijinul cuplat pentru venit să fie 
acordat unei liste foarte largi de sectoare și producții, excluzând astfel doar unele dintre 
acestea. Considerăm că aceste excluderi sunt abuzive. Noul model de punere în aplicare 
permite o evaluare aprofundată în planul strategic național a sectoarelor strategice pentru 
statul membru, sectoare pentru care situația socioeconomică justifică necesitatea unui sprijin 
cuplat.
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Amendamentul 2549
Paul Brannen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, fără a aduce atingere alineatului 
precedent, nu se acordă sprijin pentru 
producția animalieră intensivă. În 
conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de completare a prezentului regulament 
prin definirea tipurilor de sisteme de 
producție animalieră intensivă care nu 
sunt eligibile pentru sprijin cuplat în mod 
efectiv, prin excluderea de la acordarea 
sprijinului a producției de lapte, de bovine 
sau ovine și de caprine în cazul în care 
există o discrepanță între numărul de 
hectare eligibile și numărul de animale. 
Această dispoziție va ține cont de 
practicile păstoritului sau transhumanței.

Or. en

Justificare

Deja în Raportul special nr. 11/2012 se menționează că, fără prevederi explicite și suficiente 
de direcționare, ajutorul cuplat poate avea ca efect subvenționarea metodelor mai intensive 
de creștere a animalelor. Acest lucru nu s-a îmbunătățit, iar acest model ar trebui să se 
schimbe odată cu următoarea reformă. Sunt amenințate creșterea extensivă a animalelor, 
legată de practica tradițională, ecosistemele cu valoare naturală ridicată și, eventual, chiar 
efectivele care joacă un rol în prevenirea incendiilor și zonele rurale în care se practică acest 
lucru. Sistemele intensive nu merită să fie conservate din punctul de vedere al aspectelor 
sociale, de mediu sau al bunăstării animalelor.

Amendamentul 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. În cazul în care sprijinul cuplat 
pentru venit se referă la bovine sau ovine 
și caprine, statele membre pot acorda 
sprijin numai pentru animalele hrănite cu 
iarbă, crescute în cadrul unui sistem bazat 
pe păscutul pe pășuni și cu rezultate 
semnificativ mai bune pentru mediu sau 
bunăstarea animalelor.

Or. en

Amendamentul 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care sprijinul cuplat 
pentru venit se referă la producția 
animalieră, se consideră ca fiind eligibile 
pentru sprijin doar metodele de producție 
care depășesc standardele minime 
naționale și ale Uniunii pentru 
bunăstarea și sănătatea animalelor.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat pentru venit ar trebui condiționat de respectarea unor criterii sporite de 
durabilitate, care să includă bunăstarea și sănătatea animalelor. În cazul producției 
animaliere, aceasta ar trebui să vizeze numai metodele de producție care diminuează 
densitățile efectivelor, îmbunătățesc bunăstarea și sănătatea animalelor și nu contribuie la 
creșterea rezistenței la antimicrobiene.

Amendamentul 2552
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. Producțiile animaliere care 
utilizează o densitate ridicată a efectivelor 
de animale sunt neeligibile pentru sprijin, 
cu excepția cazurilor în care este necesar 
să se pună în aplicare programe de 
reducere a densității efectivelor de 
animale.

Or. en

Amendamentul 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Sprijinul cuplat pentru venit nu se 
acordă pentru culturile comerciale, cu 
excepția culturilor proteice.

Or. de

Amendamentul 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia și statele membre se 
asigură, prin intermediul procedurii 
subliniate în titlul V din prezentul 
regulament, că planurile strategice PAC 
conțin dispoziții care asigură faptul că, 
până la sfârșitul perioadei de programare 
a planului strategic, densitatea totală a 
efectivelor de animale per stat membru nu 
depășește 0,7 unități vită mare per hectar.

Or. en
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Justificare

Este important să se echilibreze producția animalieră și cea vegetală. Există un precedent în 
cadrul PAC, deoarece densitățile efectivelor de animale au fost specificate timp de un deceniu 
începând din 2003. Conform datelor Eurostat, densitatea medie totală curentă a efectivelor 
de animale între statele membre este de 0,75 UVM/ha.

Amendamentul 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Operațiunile de furajare a 
animalelor în sistem intensiv nu sunt 
eligibile pentru sprijinul cuplat.

Or. en

Justificare

Este imperativ să se reechilibreze producția animalieră și producția vegetală prin asigurarea 
faptului că efectivul de animale per fermă nu depășește suprafața de bază a pășunilor 
permanente sau a pajiștilor temporare, de exemplu, în cazul rumegătoarelor. Acest lucru va 
limita producția structurală excedentară, poluarea mediului prin nutrienți în exces și va 
reduce impactul asupra climei.

Amendamentul 2556
Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a

Monitorizarea

Ca parte a monitorizării coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării, astfel 
cum este descrisă la articolul 119a (nou), 
statele membre și Comisia monitorizează 
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sprijinul cuplat pentru venit acordat. În 
cazul în care se constată efecte negative, 
sprijinul cuplat pentru sectorul în cauză
se întrerupe sau se reduce, după caz, 
pentru a îndeplini condițiile de mai sus.

Comisia este împuternicită să inițieze 
dialoguri cu partenerii din țările în curs 
de dezvoltare în cazul în care acordarea 
sprijinului cuplat are un impact negativ 
asupra dezvoltării sectorului 
agroalimentar local, în vederea luării 
unor măsuri de remediere (inclusiv în 
cadrul politicii comerciale a UE) pentru a 
atenua efectele negative existente.

Dacă este necesar, Comisia poate adopta, 
în conformitate cu articolul 138, acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu măsuri pe care statele 
membre să le adopte în cazul acordării 
sprijinului cuplat pentru venit, astfel încât 
să se elimine efectele negative asupra 
dezvoltării sectorului agroalimentar din 
țările partenere.

Or. en

Amendamentul 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat

Măsuri menite a evita situația în care 
beneficiarii sprijinului cuplat pentru venit 
suferă din cauza unor dezechilibre 
structurale ale pieței dintr-un sector

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de completare a prezentului regulament în 
ceea ce privește măsurile de evitare a 
situației în care beneficiarii sprijinului 
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cuplat pentru venit suferă din cauza unor 
dezechilibre structurale ale pieței dintr-un 
sector. Respectivele acte delegate pot 
permite statelor membre să decidă că 
sprijinul cuplat pentru venit poate fi plătit 
în continuare până în 2027 pe baza 
unităților de producție pentru care s-a 
acordat sprijinul respectiv într-o perioadă 
de referință din trecut.

Or. en

Amendamentul 2558
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de completare a prezentului regulament în 
ceea ce privește măsurile de evitare a 
situației în care beneficiarii sprijinului 
cuplat pentru venit suferă din cauza unor 
dezechilibre structurale ale pieței dintr-un 
sector. Respectivele acte delegate pot 
permite statelor membre să decidă că 
sprijinul cuplat pentru venit poate fi plătit 
în continuare până în 2027 pe baza 
unităților de producție pentru care s-a 
acordat sprijinul respectiv într-o perioadă 
de referință din trecut.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE631.982v01-00 40/184 AM\1171743RO.docx

RO

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 2560
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să elimine trimiterea la Memorandumul de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind semințele 
oleaginoase, care pare a fi inutilă și care blochează pe termen lung dezvoltarea plantelor 
oleaginoase. Acest lucru este în conformitate cu poziția Parlamentului European adoptată în 
rezoluția sa din 27 martie 2018 potrivit căreia acesta: „consideră că, deși acordul Blair 
House din 1992 este încă în vigoare, acesta este depășit de facto și nu ar trebui să constituie 
o piedică în calea dezvoltării sustenabile a culturilor proteice în Europa”.

Amendamentul 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Justificare

Nu este necesar să se precizeze în legislația privind PAC încadrarea sprijinului în 
conformitate cu normele din domeniul comerțului internațional, mai ales că aceste norme se 
vor aplica în toate cazurile. De altfel, acest articol nu figurează în Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013.
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Amendamentul 2562
Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 2563
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intervenția sub formă de sprijin 
cuplat pentru venit vizează o parte din sau 
toate plantele oleaginoase menționate în 
anexa la Memorandumul de înțelegere 
dintre Comunitatea Economică Europeană 
și Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase34, totalul suprafeței 
vizate de sprijin, bazat pe realizările 
planificate incluse în planurile strategice 
PAC ale statelor membre în cauză, nu 
depășește suprafața maximă vizată de 
sprijin a întregii Uniuni, pentru a se asigura 
respectarea angajamentelor internaționale 
ale Uniunii.

Dacă intervenția sub formă de sprijin 
cuplat pentru venit vizează o parte din sau 
toate plantele oleaginoase menționate în 
anexa la Memorandumul de înțelegere 
dintre Comunitatea Economică Europeană 
și Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase34, totalul suprafeței 
vizate de sprijin, bazat pe realizările 
planificate incluse în planurile strategice 
PAC ale statelor membre în cauză, nu 
depășește suprafața maximă vizată de 
sprijin a întregii Uniuni, pentru a se asigura 
respectarea angajamentelor internaționale 
ale Uniunii. În acest context, soia este o 
plantă proteică.

_________________ _________________

34 Memorandumul de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT (JO 
L 147, 18.6.1993).

34 Memorandumul de înțelegere dintre 
Comunitatea Economică Europeană și 
Statele Unite ale Americii privind 
semințele oleaginoase în cadrul GATT (JO 
L 147, 18.6.1993).

Or. en
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Justificare

Este important să se asigure faptul că soia este tratată ca o plantă proteică în ceea ce 
privește sprijinul cuplat pentru venit, menționat la articolul 86 alineatul (5), la fel ca în 
sistemul actual.

Amendamentul 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la 6 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare pentru stabilirea 
unei suprafețe de referință indicative vizate 
de sprijin pentru fiecare stat membru, 
calculată pe baza ponderii fiecărui stat 
membru în media suprafeței dedicate 
cultivării în Uniune din cei cinci ani care 
precedă anul intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 139 alineatul (2).

Cel târziu la 6 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare pentru stabilirea 
unei suprafețe de referință indicative vizate 
de sprijin pentru fiecare stat membru, 
calculată pe baza suprafeței dedicate 
cultivării, a fiecărui stat membru, care a 
determinat suprafața de referință. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 139 
alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se solicită repunerea urgentă în 
discuție a memorandumului de înțelegere, 
pentru a permite statelor membre să își 
recâștige suveranitatea în ceea ce privește 
culturile proteice și pentru a reduce 
drastic dependența europeană de 
importurile din țări terțe; ar trebui să se 
acorde un sprijin cuplat suficient 
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culturilor de plante oleaginoase și 
proteice.

Or. fr

Amendamentul 2566
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intenționează să își sporească 
realizările planificate menționate la 
alineatul (1) aprobate de Comisie în 
planurile strategice PAC, statele membre 
notifică Comisiei realizările planificate 
revizuite, printr-o cerere de modificare a 
planurilor strategice PAC, în conformitate 
cu articolul 107, înaintea datei de 1 
ianuarie a anului anterior anului de cerere 
în cauză.

Dacă intenționează să își sporească 
realizările planificate menționate la 
alineatul (1) aprobate de Comisie în 
planurile strategice PAC, statele membre 
notifică Comisiei realizările planificate 
revizuite, printr-o cerere de modificare a 
planurilor strategice PAC, în conformitate 
cu articolul 107, înaintea datei de 1 
ianuarie a anului anterior anului de cerere 
în cauză. Modificarea respectivă nu este 
luată în considerare în sensul articolului 
107 alineatul (7).

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă flexibilitate în ceea ce privește numărul de modificări ale planurilor 
strategice permise în temeiul articolului 107.

Amendamentul 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înaintea datei de 1 aprilie a anului anterior 
anului de cerere în cauză, fiecare stat 
membru în cauză depune o cerere 
corespunzătoare de modificare a 
propriului plan strategic PAC, incluzând

Înaintea datei de 1 aprilie a anului anterior 
anului de cerere în cauză, fiecare stat 
membru în cauză prezintă Comisiei
coeficientul de reducere revizuit menționat 
la al doilea paragraf. Coeficientul de 
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coeficientul de reducere revizuit menționat 
la al doilea paragraf. Coeficientul de 
reducere revizuit este prevăzut în actul de 
punere în aplicare prin care se aprobă 
modificarea planului strategic PAC, 
menționat la articolul 107 alineatul (8).

reducere revizuit este prevăzut în actul de 
punere în aplicare prin care se aprobă 
modificarea planului strategic PAC, 
menționat la articolul 107 alineatul (8).

Or. es

Amendamentul 2568
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În ceea ce privește plantele 
oleaginoase vizate de memorandumul de 
înțelegere menționat la alineatul (1) primul 
paragraf, statele membre informează 
Comisia despre numărul total de hectare 
pentru care a fost plătit efectiv sprijinul, în 
rapoartele anuale privind performanța 
menționate la articolul 121.

4. În ceea ce privește plantele 
oleaginoase vizate de memorandumul de 
înțelegere menționat la alineatul (1) primul 
paragraf, statele membre informează 
Comisia despre numărul total de hectare 
pentru care a fost plătit efectiv sprijinul, în 
rapoartele trienale privind performanța 
menționate la articolul 121.

Or. en

Amendamentul 2569
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În ceea ce privește plantele 
oleaginoase vizate de memorandumul de 
înțelegere menționat la alineatul (1) primul 
paragraf, statele membre informează 
Comisia despre numărul total de hectare 
pentru care a fost plătit efectiv sprijinul, în 
rapoartele anuale privind performanța 
menționate la articolul 121.

4. În ceea ce privește plantele 
oleaginoase vizate de memorandumul de 
înțelegere menționat la alineatul (1) primul 
paragraf, statele membre informează 
Comisia despre numărul total de hectare 
pentru care a fost plătit efectiv sprijinul, în 
rapoartele privind performanța menționate 
la articolul 121.
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Or. de

Amendamentul 2570
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o plată specifică 
pentru cultura de bumbac fermierilor 
veritabili care produc bumbac încadrat la 
codul NC 5201 00 în condițiile prevăzute 
în prezenta subsecțiune.

Statele membre acordă o plată specifică 
pentru cultura de bumbac fermierilor care 
produc bumbac încadrat la codul NC 5201 
00 în condițiile prevăzute în prezenta 
subsecțiune.

Or. pl

Amendamentul 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o plată specifică 
pentru cultura de bumbac fermierilor 
veritabili care produc bumbac încadrat la 
codul NC 5201 00 în condițiile prevăzute 
în prezenta subsecțiune.

Statele membre acordă o plată specifică 
pentru cultura de bumbac fermierilor care 
produc bumbac încadrat la codul NC 5201 
00 în condițiile prevăzute în prezenta 
subsecțiune.

Or. de

Amendamentul 2572
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Plata specifică pentru cultura de 1. Plata specifică pentru cultura de 
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bumbac se acordă pe hectar de suprafață 
eligibilă cultivată cu bumbac. Suprafața 
este eligibilă numai dacă este situată pe un 
teren agricol autorizat de statul membru în 
cauză pentru producția de bumbac, 
semănat cu soiuri autorizate de statul 
membru, și face efectiv obiectul recoltării 
în condiții de creștere normale.

bumbac se acordă pe hectar de suprafață 
eligibilă cultivată cu bumbac. Suprafața 
este eligibilă numai dacă este situată pe un 
teren agricol autorizat de statul membru în 
cauză pentru producția de bumbac, 
semănat cu soiuri autorizate de statul 
membru, și face efectiv obiectul recoltării 
în condiții de creștere normale. 
Monocultura de bumbac este exclusă.

Or. en

Amendamentul 2573
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Plata specifică pentru cultura de 
bumbac se acordă pe hectar de suprafață 
eligibilă cultivată cu bumbac. Suprafața 
este eligibilă numai dacă este situată pe un 
teren agricol autorizat de statul membru în 
cauză pentru producția de bumbac, 
semănat cu soiuri autorizate de statul 
membru, și face efectiv obiectul recoltării 
în condiții de creștere normale.

1. Plata specifică pentru cultura de 
bumbac se acordă pe hectar de suprafață 
eligibilă cultivată cu bumbac. Suprafața 
este eligibilă numai dacă este situată pe un 
teren agricol autorizat de statul membru în 
cauză și adecvat pentru producția de 
bumbac, semănat cu soiuri autorizate de 
statul membru, și face efectiv obiectul 
recoltării în condiții de creștere normale.

Or. en

Amendamentul 2574
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Bulgaria: 3 342 ha – Bulgaria: 6 885 ha

Or. en



AM\1171743RO.docx 47/184 PE631.982v01-00

RO

Justificare

Conform celor mai recente statistici disponibile, producția de bumbac din țară s-a dublat, 
ceea ce reflectă interesul tot mai mare al prelucrătorilor de bumbac pentru cultură. UE este 
un importator net de bumbac, ceea ce înseamnă că impactul asupra climei cauzat de 
transport ar fi, de asemenea, redus dacă cultura s-ar realiza la nivel local.

Amendamentul 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În conformitate cu articolul 138, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de completare a prezentului 
regulament cu norme referitoare la 
condițiile de acordare a plății specifice 
pentru cultura de bumbac, la cerințele de 
eligibilitate și la practicile agronomice.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2576
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dezvoltarea de strategii de piață 
pentru promovarea bumbacului prin 
sisteme de certificare a calității.

(e) dezvoltarea de strategii de piață 
pentru promovarea bumbacului și a 
produselor din bumbac, fabricate din 
bumbac cultivat la nivel local prin sisteme 
de promovare sau de certificare a calității.

Or. en

Amendamentul 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
inclusiv fructele și legumele destinate 
prelucrării;

Or. fr

Amendamentul 2578
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
inclusiv fructele și legumele destinate 
prelucrării;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să precizeze faptul că programele operaționale pot viza fructele 
și legumele destinate prelucrării.

Amendamentul 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
inclusiv cel al fructelor și legumelor 
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destinate prelucrării;

Or. es

Amendamentul 2580
Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
inclusiv fructele și legumele destinate 
prelucrării;

Or. en

Amendamentul 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor 
proaspete și/sau destinate prelucrării, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

Or. it

Amendamentul 2582
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
inclusiv fructele și legumele destinate 
prelucrării;

Or. en

Amendamentul 2583
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) 
literele (i) și (j) din Regulamentul nr. 
1308/2013;

Or. it

Amendamentul 2584
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera
(i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(a) sectorul fructelor și legumelor, 
menționat la articolul 1 alineatul (2) 
literele (i) și (j) din Regulamentul nr. 
1308/2013;

Or. it

Amendamentul 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 39 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sectorul culturilor de leguminoase;

Or. en

Amendamentul 2586
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sectorul tutunului;

Or. en

Justificare

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Amendamentul 2587
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) sectorul cartofilor (0701 cartofi 
proaspeți sau refrigerați);

Or. en
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Amendamentul 2588
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) culturi proteice fără OMG;

Or. en

Amendamentul 2589
Manolis Kefalogiannis

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013, precum și culturile 
proteice, cartofii, iepurii, bumbacul și 
ecvideele.

Or. en

Justificare

Lista propusă de Comisia Europeană este prea restrictivă și nu include, printre altele, 
sectoarele culturilor proteice, ceea ce contravine voinței politice a UE de a promova aceste 
culturi, care, pe lângă faptul că fixează azotul, contribuie la reducerea deficitului de hrană 
pentru animale.

Amendamentul 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 

(f) alte sectoare:
(i) menționate la articolul 1 alineatul (2) 
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(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

literele (a)-(h), (k), (m), (o)-(t) și (w) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
(ii) sectorul culturilor proteice.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește extinderea programelor operaționale pentru „alte sectoare” la 
sectoarele care nu intră sub incidența Regulamentului nr. 1308/2013 (OCP unică), în special 
la culturile proteice.

Amendamentul 2591
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013, precum și culturile 
proteice, cartofii, iepurii și bumbacul.

Or. et

Amendamentul 2592
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013.

Or. en

Amendamentul 2593
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Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la articolul 
1 alineatul (2) literele (a) -(h), (k), (m), 
(o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la articolul 
1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013, precum și culturile 
proteice, cartofii, iepurii, bumbacul și 
ecvideele.

Or. es

Amendamentul 2594
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare, pe lângă sectorul 
cartofilor, menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (a)-(h), (k), (m), (o)-(t) 
și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

Or. es

Amendamentul 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)- (h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
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Or. it

Amendamentul 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), 
(k), (m), (o)-(t) și (w) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare care nu sunt 
menționate la literele (a) -(e) anterioare, 
incluse în anexa I la TFUE, precum 
cartofii, iepurii și bumbacul.

Or. es

Amendamentul 2597
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)- (h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Or. it

Justificare

Considerăm că este oportun să nu se stabilească nicio limitare în ceea ce privește 
posibilitatea de a defini „alte sectoare” pentru eventualele intervenții sectoriale, 
suplimentare față de cele tradiționale (fructe și legume, vitivinicultură, cultivarea măslinilor 
etc.). Factorii decisivi pe care ar trebui să se concentreze aceste acțiuni se vor stabili prin 
planul strategic național, pe baza unei analize eficace a nevoilor și a oportunităților.

Amendamentul 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o), (p), (r), (s) și (w) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Or. en

Justificare

Se elimină din listă litera (q) carne de porc și litera (t) carne de pasăre.

Amendamentul 2599
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013.

(f) alte sectoare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), 
(m), (o)-(t), precum și (w) și (x) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Or. hr

Amendamentul 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În propriile planuri strategice PAC, 
statele membre pot decide să implementeze 
tipurile sectoriale de intervenții menționate 
la articolul 39 literele (d), (e) și (f).

3. În propriile planuri strategice PAC, 
statele membre pot decide să implementeze 
tipurile sectoriale de intervenții menționate 
la articolul 39 literele (d), (e) și (f). 
Intervențiile pot lua forma unor programe 
operaționale prezentate de organizațiile de 
producători și de asociațiile acestora sau 
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a unor programe naționale multianuale 
de sprijin. Statele membre justifică în 
planul strategic alegerea tipurilor de 
intervenție în cauză pentru fiecare sector.

Or. es

Justificare

Pentru alte sectoare decât cele menționate la articolul 39 literele (a)-(e), tipurile de 
intervenție se pot realiza prin programe de sprijin (de exemplu, apicultura) sau prin 
programe operaționale ale organizațiilor de producători și ale asociațiilor acestora. Statele 
membre trebuie să aleagă forma cea mai potrivită și trebuie să justifice alegerea în planurile 
lor strategice.

Amendamentul 2601
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În planurile lor strategice PAC 
statele membre aleg sectoarele în care 
implementează tipurile de intervenții 
prevăzute la articolul 60. Pentru fiecare 
sector, statele membre aleg unul sau mai 
multe dintre obiectivele prevăzute la 
articolul 59 și tipurile de intervenții 
prevăzute la articolul 60 alineatele (1) și 
(2). În cadrul fiecărui tip de intervenții, 
statele membre își motivează alegerea 
sectoarelor, a obiectivelor, a tipurilor de 
intervenții și a intervențiilor.

Or. en

Amendamentul 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE631.982v01-00 58/184 AM\1171743RO.docx

RO

În conformitate cu articolul 138, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
de completare a prezentului regulament cu 
cerințe suplimentare față de cele prevăzute 
în prezentul capitol, în special în ceea ce 
privește:

Pentru a asigura o aplicare uniformă a 
schemei de ajutoare comunitare și pentru 
a evita denaturarea concurenței, Comisia 
este împuternicită, în conformitate cu 
articolul 138, să adopte acte delegate de 
completare a prezentului regulament cu 
cerințe suplimentare față de cele prevăzute 
în prezentul capitol, în special în ceea ce 
privește:

Or. es

Amendamentul 2603
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea funcționării adecvate a 
tipurilor de intervenții prevăzute în 
prezentul capitol;

(a) asigurarea funcționării adecvate a 
tipurilor de intervenții prevăzute în 
prezentul capitol și un sprijin eficient, 
orientat și durabil al organizațiilor de 
producători și al asociațiilor acestora în 
sectorul fructelor și legumelor, în 
conformitate cu articolele 37 și 227 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Or. en

Amendamentul 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea funcționării adecvate a 
tipurilor de intervenții prevăzute în 
prezentul capitol;

(a) asigurarea funcționării adecvate a 
tipurilor de intervenții prevăzute în 
prezentul capitol, în special în ceea ce 
privește aspectele a căror aplicare diferită 
de către statele membre ar putea conduce 
la denaturarea concurenței;
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Or. es

Amendamentul 2605
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul maxim al asistenței 
financiare din partea Uniunii pentru
retragerile de pe piață menționate la 
articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru 
tipurile de intervenții menționate la 
articolul 52 alineatul (3);

(c) nivelul maxim al asistenței 
financiare din partea Uniunii pentru 
retragerile de pe piață menționate la 
articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru 
tipurile de intervenții menționate la 
articolul 52 alineatul (3), precum și 
costurile fixe de producție și transport 
pentru produsul retras în vederea 
distribuirii gratuite și costurile aferente 
prelucrării produsului înainte de livrare 
pentru distribuirea gratuită;

Or. es

Amendamentul 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul maxim al asistenței 
financiare din partea Uniunii pentru 
retragerile de pe piață menționate la 
articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru 
tipurile de intervenții menționate la 
articolul 52 alineatul (3);

(c) nivelul maxim al asistenței 
financiare din partea Uniunii pentru 
retragerile de pe piață menționate la 
articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru 
tipurile de intervenții menționate la 
articolul 52 alineatul (3), precum și 
costurile fixe de producție și transport 
pentru produsul retras în vederea 
distribuirii gratuite și costurile aferente 
prelucrării prealabile a produsului înainte 
de livrare pentru distribuirea gratuită;

Or. es
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Amendamentul 2607
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul maxim al asistenței 
financiare din partea Uniunii pentru 
retragerile de pe piață menționate la 
articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru 
tipurile de intervenții menționate la 
articolul 52 alineatul (3);

(c) nivelul maxim al asistenței 
financiare din partea Uniunii pentru 
retragerile de pe piață menționate la 
articolul 43 alineatul (2) litera (d) și pentru 
tipurile de intervenții menționate la 
articolul 52 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) stabilirea definițiilor pentru toate 
conceptele utilizate în intervenția 
sectorială care vizează fructele și 
legumele, cum ar fi definițiile pentru: 
producător, membru producător, membru 
care nu este producător, filială, 
transnațional, măsură, acțiune, investiție, 
fuziune, printre altele;

Or. es

Amendamentul 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(cb) stabilirea criteriilor de 
recunoaștere și a cerințelor în ceea ce 
privește organizațiile de producători și 
asociațiile de organizații de producători 
din sectorul fructelor și legumelor, cum ar 
fi criteriile și cerințele legate de: numărul 
de membri și valoarea minimă a 
producției comercializate, condițiile și 
obligațiile pentru aderare, structurile, 
mijloacele și activitățile eligibile, printre 
altele;

Or. es

Amendamentul 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) stabilirea condițiilor pentru 
înființarea și gestionarea fondului 
operațional, precum și pentru cererile de 
ajutor și de plată a avansurilor;

Or. es

Amendamentul 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) stabilirea definițiilor pentru 
acțiunile eligibile, tipurile de intervenții și 
condițiile de eligibilitate ale acestora, 
pentru a realiza fiecare intervenție 
sectorială prevăzută la articolul 43 din 
prezentul regulament;

Or. es
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Amendamentul 2612
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) definițiile pentru toate conceptele 
utilizate în intervenția sectorială care 
vizează fructele și legumele, cum ar fi, 
printre altele, definițiile pentru: 
producător; producător membru; membru 
care nu este producător, filială, 
transnațional, măsură, acțiune, investiție, 
fuziune.

Or. es

Amendamentul 2613
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) criteriile de recunoaștere și 
cerințele în ceea ce privește organizațiile 
de producători și asociațiile de organizații 
de producători din sectorul fructelor, cum 
ar fi, printre altele, criteriile și cerințele 
legate de numărul de membri și valoarea 
minimă a producției comercializate, 
condițiile și obligațiile pentru aderare, 
structurile, mijloacele și activitățile 
eligibile.

Or. es

Amendamentul 2614
Estefanía Torres Martínez
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Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) condițiile pentru înființarea și 
gestionarea fondului operațional, precum 
și pentru cererile de ajutor și de plată a 
avansurilor.

Or. es

Amendamentul 2615
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) definițiile pentru acțiunile 
eligibile, tipurile de intervenții și condițiile 
de eligibilitate ale acestora, pentru a 
realiza fiecare intervenție sectorială 
prevăzută la articolul 43 din prezentul 
regulament.

Or. es

Amendamentul 2616
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a

Condiționalitatea în ceea ce privește 
planurile sectoriale

Tipurile de intervenții sectoriale cuprinse 
în prezentul capitol sunt supuse 
respectării dispozițiilor articolului 11 
privind condiționalitatea, precum și 
dispozițiilor articolului 68 alineatul (2), în 
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cazul investițiilor. Statul membru 
prezintă, după aprobarea planului 
strategic PAC, o analiză care să arate că 
programarea acestui tip de intervenții nu 
implică un impact negativ asupra 
mediului și nici nu contravine în vreun fel 
îndeplinirii obligațiilor care decurg din 
instrumentele legislative menționate în 
anexa XI.

Or. es

Amendamentul 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sectorul fructelor și legumelor sunt 
vizate obiectivele următoare:

Fără a aduce atingere articolelor 5 și 6 
privind obiectivele generale, în sectorul 
fructelor și legumelor sunt vizate 
obiectivele următoare:

Or. en

Amendamentul 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planificarea producției, ajustarea 
producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor și stabilizarea 
prețurilor la producător; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c) și (i);

(a) planificarea producției, inclusiv 
prin crearea unui registru european al 
fructelor și legumelor, actualizat anual 
pentru specii și soiuri, ajustarea producției 
în funcție de cerere, în special din punct de 
vedere calitativ și cantitativ, optimizarea 
costurilor de producție și a rentabilității 
investițiilor și stabilizarea prețurilor la 
producător pentru a permite 
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producătorilor care sunt membri ai 
OP/AOP să obțină o valoare comercială 
superioară mediei pieței; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c) și (i);

Or. it

Amendamentul 2619
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planificarea producției, ajustarea 
producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor și stabilizarea 
prețurilor la producător; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c) și (i);

(a) planificarea producției, ajustarea 
producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor, stabilizarea 
prețurilor la producător și negocierea în 
numele membrilor săi a contractelor 
având ca obiect oferta de produse 
agricole; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament urmărește alinierea obiectivelor organizațiilor de producători din 
cadrul programelor operaționale cu modificările introduse de Regulamentul 2017/2393 la 
articolul 152 din Regulamentul 1308/2013.

Amendamentul 2620
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planificarea producției, ajustarea (a) lanțurile de aprovizionare scurte,
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producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor și stabilizarea 
prețurilor la producător; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c) și (i);

planificarea producției, ajustarea producției 
în funcție de cerere, în special din punct de 
vedere calitativ și cantitativ, optimizarea 
costurilor de producție și a rentabilității 
investițiilor și stabilizarea prețurilor la 
producător; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

Or. en

Amendamentul 2621
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planificarea producției, ajustarea 
producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor și stabilizarea 
prețurilor la producător; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c) și (i);

(a) planificarea producției, ajustarea 
producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și 
transport și a rentabilității investițiilor și 
stabilizarea prețurilor la producător; aceste 
obiective sunt legate de obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) literele (a), (b), (c) și (i);

Or. en

Amendamentul 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planificarea producției, ajustarea 
producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor și stabilizarea 
prețurilor la producător; aceste obiective 

(a) planificarea producției, ajustarea 
producției în funcție de cerere, în special 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, 
optimizarea costurilor de producție și a 
rentabilității investițiilor și stabilizarea 
prețurilor la producător; aceste obiective 
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sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b), (c) și (i);

sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a), (b) și (c) ;

Or. es

Amendamentul 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct și fără a inhiba 
diversitatea produselor; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(a) și (c);

Or. en

Amendamentul 2624
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b) concentrarea ofertei și/sau
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c);

Or. en
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Justificare

Corecție tehnică. Concentrarea ofertei reprezintă o funcție importantă a unei organizații de 
producători, ținând cont de faptul că comercializarea efectivă a produselor poate fi realizată 
printr-o abordare în lanț din partea membrilor, organizația de producători servind drept 
instrument, de exemplu, printr-o licitație competitivă.

Amendamentul 2625
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b) concentrarea ofertei și/sau
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

Or. en

Justificare

Pe o piață modernă, organizațiile de producători nu cumpără de fapt de la fermier, ci mai 
degrabă lucrează în numele fermierului fără a deține integral proprietatea asupra 
produselor.

Amendamentul 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c);
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Or. es

Amendamentul 2627
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c);

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește adăugarea unei trimiteri la obiectivul de îmbunătățire a 
orientării spre piață și de sporire a competitivității agriculturii.

Amendamentul 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b) concentrarea ofertei și/sau
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

Or. en

Amendamentul 2629
Paolo De Castro
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Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

(b) concentrarea ofertei și 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și legumelor, inclusiv prin 
marketing direct; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c);

Or. en

Amendamentul 2630
Maria Noichl

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 
rezistenței la dăunători, și a unor practici 
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 
pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);

(c) aplicarea sau cercetarea și 
dezvoltarea unor metode de producție 
sustenabile, inclusiv a rezistenței la 
dăunători, și a unor practici inovatoare de 
stimulare a competitivității economice și în 
materie de mediu; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c) și 
(i);

Or. de

Amendamentul 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 
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rezistenței la dăunători, și a unor practici 
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 
pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);

rezistenței la dăunători, și a unor practici 
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 
pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

Or. es

Amendamentul 2632
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 
rezistenței la dăunători, și a unor practici 
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 
pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 
rezistenței la dăunători, și a unor practici 
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 
pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește adăugarea unei trimiteri la obiectivul de îmbunătățire a 
orientării spre piață și de sporire a competitivității agriculturii.

Amendamentul 2633
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 
rezistenței la dăunători, și a unor practici
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 

(c) cercetarea și dezvoltarea unor 
metode de producție sustenabile, inclusiv a 
rezistenței la dăunători, și a unor practici 
inovatoare de stimulare a competitivității 
economice și de consolidare a evoluțiilor 
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pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);

pieței; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

Or. en

Amendamentul 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție 
care nu dăunează mediului, a unor 
practici de cultivare și a unor tehnici de 
producție care protejează mediul, 
utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale, în special protejarea apei, a 
solului, a aerului, a biodiversității și a 
altor resurse naturale; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (e) și (f);

eliminat

Or. it

Amendamentul 2635
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, în special protejarea 
apei, a solului, a aerului, a biodiversității și 
a altor resurse naturale; aceste obiective 

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, inclusiv utilizarea 
sustenabilă a reziduurilor agricole, în 
special protejarea apei, a solului, a aerului, 
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sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(e) și (f);

a biodiversității și a altor resurse naturale; 
aceste obiective sunt legate de obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) literele (e) și (f);

Or. hr

Amendamentul 2636
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, în special protejarea 
apei, a solului, a aerului, a biodiversității și 
a altor resurse naturale; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(e) și (f);

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție, 
cum ar fi polenizarea prin polenizatori 
naturali, care protejează mediul, utilizarea 
sustenabilă a resurselor naturale, în special 
protejarea apei, a solului, a aerului, a 
biodiversității și a altor resurse naturale; 
aceste obiective sunt legate de obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul
(1) literele (e) și (f);

Or. en

Amendamentul 2637
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, în special protejarea 
apei, a solului, a aerului, a biodiversității și 

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție mai 
ecologice, a unor practici de cultivare și a 
unor tehnici de producție care protejează 
mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale, în special protejarea apei, a 
solului, a aerului, a biodiversității și a altor 
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a altor resurse naturale; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(e) și (f);

resurse naturale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f);

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește adăugarea unei trimiteri la obiectivul de a contribui la 
atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.

Amendamentul 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, în special protejarea 
apei, a solului, a aerului, a biodiversității și 
a altor resurse naturale; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(e) și (f);

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, în special protejarea 
apei, a solului, a aerului, a biodiversității și 
a altor resurse naturale; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f);

Or. es

Amendamentul 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 

(d) dezvoltarea, implementarea și 
promovarea unor metode de producție care 
nu dăunează mediului, a unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
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protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, în special protejarea 
apei, a solului, a aerului, a biodiversității și 
a altor resurse naturale; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(e) și (f);

protejează mediul, utilizarea sustenabilă a 
resurselor naturale, în special protejarea 
apei, a solului, a aerului, a biodiversității și 
a altor resurse naturale; aceste obiective 
sunt legate de obiectivele specifice 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(e), (f) și (i);

Or. fr

Amendamentul 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

eliminat

Or. it

Amendamentul 2641
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv prin 
prelucrare, indiferent dacă sunt produse 
proaspete sau prelucrate, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
elaborarea standardelor de producție, 
precum și dezvoltarea de produse cu 
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legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

denumire de origine protejată, cu indicație 
geografică protejată sau incluse în 
sistemele de calitate naționale; aceste 
obiective sunt legate de obiectivul specific 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(b);

Or. es

Amendamentul 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată, cu etichete ecologice sau incluse 
în sistemele de calitate reglementate de 
către public sau voluntar în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012; 
aceste obiective sunt legate de obiectivul 
specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) 
litera (b);

Or. it

Amendamentul 2643
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea prelucrării și a calității 
produselor și dezvoltarea de produse cu 
denumire de origine protejată, cu indicație 
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protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

geografică protejată sau incluse în 
sistemele de calitate autorizate, naționale 
sau internaționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

Or. de

Justificare

Pe baza formulării raportoarei. Trebuie să fie luate în considerare numai sistemele de 
calitate oficiale. Această versiune a amendamentului nu este legată de standardele 
comerciale.

Amendamentul 2644
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată, cu mențiunea de calitate 
facultativă „produs montan” sau incluse în 
sistemele de calitate naționale; aceste 
obiective sunt legate de obiectivul specific 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(b);

Or. en

Amendamentul 2645
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
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îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

îmbunătățirea calității produselor, în 
special prin prelucrarea și dezvoltarea de 
produse cu denumire de origine protejată, 
cu indicație geografică protejată sau 
incluse în sistemele de calitate naționale; 
aceste obiective sunt legate de obiectivul 
specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) 
litera (b);

Or. en

Justificare

Trebuie să se pună un accent mai mare pe stimularea producției și a exportului de produse 
agricole prelucrate.

Amendamentul 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în alte sisteme de 
calitate, publice sau private; aceste 
obiective sunt legate de obiectivul specific 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(b);

Or. es

Amendamentul 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(f) sporirea calității și a valorii 
comerciale ale produselor, inclusiv 
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

(f) sporirea calității, diversității și a 
valorii comerciale ale produselor, inclusiv
îmbunătățirea calității produselor și 
dezvoltarea de produse cu denumire de 
origine protejată, cu indicație geografică 
protejată sau incluse în sistemele de 
calitate naționale; aceste obiective sunt 
legate de obiectivul specific prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b);

Or. en

Amendamentul 2648
Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, în vederea creșterii 
consumului acestora, deopotrivă a celor 
proaspete și a celor prelucrate; aceste 
obiective sunt legate de obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) literele (b), (c) și (i);

Or. en

Amendamentul 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate, în vederea creșterii 
consumului acestora; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
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articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(i);

Or. fr

Justificare

Consumul de fructe și legume este important pentru sănătate.

Amendamentul 2650
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate, în vederea creșterii 
consumului acestora; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(i);

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește adăugarea unei trimiteri la obiectivul de a răspunde mai bine 
exigențelor societale și fuzionarea literei (g) cu litera (h) din prezentul paragraf.

Amendamentul 2651
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, în vederea creșterii 
consumului acestora, deopotrivă a celor 
proaspete și a celor prelucrate; aceste 
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articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c); obiective sunt legate de obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) literele (b), (c) și (i);

Or. en

Amendamentul 2652
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(i);

Or. es

Amendamentul 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

(g) promovarea și comercializarea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a 
celor prelucrate; aceste obiective sunt 
legate de obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(i);

Or. es

Amendamentul 2654
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Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurențiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) constituirea și organizarea 
grupurilor de producători

Or. ro

Amendamentul 2655
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sporirea consumului de produse 
din sectorul fructelor și legumelor, 
deopotrivă proaspete și prelucrate; aceste 
obiective sunt legate de obiectivul specific 
prevăzut la articolul 6 litera (i);

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește fuzionarea literei (g) cu litera (h) din prezentul paragraf.

Amendamentul 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sporirea consumului de produse 
din sectorul fructelor și legumelor, 
deopotrivă proaspete și prelucrate; aceste 
obiective sunt legate de obiectivul specific 
prevăzut la articolul 6 litera (i);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2657
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sporirea consumului de produse 
din sectorul fructelor și legumelor, 
deopotrivă proaspete și prelucrate; aceste 
obiective sunt legate de obiectivul specific 
prevăzut la articolul 6 litera (i);

eliminat

Or. en

Amendamentul 2658
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sporirea consumului de produse din 
sectorul fructelor și legumelor, deopotrivă 
proaspete și prelucrate; aceste obiective 
sunt legate de obiectivul specific prevăzut 
la articolul 6 litera (i);

(h) sporirea consumului de produse din 
sectorul fructelor și legumelor, deopotrivă 
proaspete și prelucrate; aceste obiective 
sunt legate de obiectivul specific prevăzut 
la articolul 6 litera (i) și de continuarea 
programelor școlare menționate la 
articolul 1 din Regulamentul (UE) 
nr..../... [Regulamentul privind 
organizarea comună a piețelor]

Or. en

Amendamentul 2659
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(i) prevenirea situațiilor de criză și 
gestionarea riscurilor, pentru a evita și a 
face față crizelor de pe piețele fructelor și 
legumelor; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

(i) prevenirea situațiilor de criză și 
gestionarea riscurilor, inclusiv a aspectelor 
fitosanitare, pentru a evita și a face față 
crizelor de pe piețele fructelor și 
legumelor; aceste obiective sunt legate de 
obiectivele specifice prevăzute la articolul 
6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

Or. en

Amendamentul 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) gestionarea subproduselor și a 
deșeurilor, în scopul protejării calității 
apei, printre altele;

Or. es

Amendamentul 2661
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) gestionarea subproduselor și a 
deșeurilor, în scopul protejării calității 
apei, printre altele;

Or. es

Amendamentul 2662
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera -a (nouă)



AM\1171743RO.docx 85/184 PE631.982v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) acțiuni de planificare și adaptare a 
producției în funcție de cerere, în special 
în ceea ce privește calitatea și cantitatea, 
pentru produsele din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete 
sau prelucrate;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește introducerea unei acțiuni concrete de planificare și adaptare a 
producției în funcție de cerere, în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 42 
paragraful 1 literele (a) și (b).

Amendamentul 2663
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor și a risipei alimentare, printre 
altele; planificarea și adaptarea producției 
la cerere, introducerea pe piața fructelor 
și a legumelor, creșterea valorii 
comerciale, inclusiv prin prelucrare; 
îmbunătățirea calității, promovarea 
produselor pe piețele interne și externe, 
inclusiv diversificarea piețelor de export;

Or. es

Amendamentul 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale cum ar fi, printre altele, cele
concentrate asupra economisirii apei, a 
economisirii energiei, a ambalajelor 
ecologice și a reducerii deșeurilor, a 
planificării și a adaptării producției la 
cerere, a introducerii pe piața fructelor și 
a legumelor, a creșterii valorii comerciale, 
inclusiv prin prelucrare, a îmbunătățirii 
calității, a promovării produselor pe 
piețele interne și externe, inclusiv asupra 
diversificării piețelor de export;

Or. es

Amendamentul 2665
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor, monitorizarea producției, a 
livrărilor și a fluxurilor pe și de pe piață;

Or. it

Amendamentul 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
infrastructurii destinate îmbunătățirii 
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a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

calității produselor și adaptării 
dimensiunilor producției la cerere,
precum și asupra economisirii apei, a 
economisirii energiei, a ambalajelor 
ecologice și a reducerii deșeurilor;

Or. pl

Amendamentul 2667
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale și alte acțiuni, de exemplu 
cele concentrate asupra economisirii apei, a 
economisirii energiei, a ambalajelor 
ecologice și a reducerii deșeurilor, pentru 
eficientizarea gestionării volumelor 
comercializate;

Or. en

Justificare

În acest caz este necesară o definiție mai extinsă.

Amendamentul 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
infrastructurii destinate îmbunătățirii 
calității produselor și adaptării scalei 
producției la cerere, precum și asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 



PE631.982v01-00 88/184 AM\1171743RO.docx

RO

deșeurilor;

Or. pl

Amendamentul 2669
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
infrastructurii destinate îmbunătățirii 
calității produselor și adaptării scalei 
producției la cerere, precum și asupra
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

Or. pl

Amendamentul 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor, monitorizarea producției, a 
livrărilor și a fluxurilor pe și de pe piață;

Or. it

Amendamentul 2671
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
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Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
colectării apei, a producerii și economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice și a 
reducerii deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 2672
Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice și a reducerii 
deșeurilor;

(a) investiții în active corporale și 
necorporale, concentrate în special asupra 
economisirii apei, a calității apei, a 
economisirii energiei, a ambalajelor 
ecologice și a reducerii deșeurilor;

Or. nl

Amendamentul 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) costurile administrative, inclusiv 
costurile personale pentru concentrarea 
ofertei și comercializarea produselor;

Or. en
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Justificare

Letonia consideră că tipurile de intervenții ar trebui să includă și intervenții pentru activități 
administrative. Cheltuielile administrative curente ale organizațiilor de producători, cum ar 
fi remunerarea unui manager independent, reprezintă un motiv important care îi împiedică pe 
fermieri să se autoorganizeze.

Amendamentul 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de planificare și adaptare a 
producției în funcție de cerere, în special 
în ceea ce privește calitatea și cantitatea, 
pentru produsele din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă a celor proaspete 
sau prelucrate;

Or. fr

Justificare

Lista intervențiilor nu include o măsură de piață specifică legată de obiectivele prevăzute la 
articolul 42. Această măsură ar trebui să se concentreze pe planificarea producției, 
concentrarea ofertei, îmbunătățirea calității etc., care reprezintă competențele principale ale 
OP/AOP.

Amendamentul 2675
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de planificare a producției 
și de adecvare la cerere, în special în ceea 
ce privește calitatea și cantitatea 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, deopotrivă proaspete și 
prelucrate;
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Or. en

Amendamentul 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investiții în active corporale și 
necorporale și acțiuni de planificare și de 
ajustare a ofertei la cerere;

Or. it

Amendamentul 2677
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de planificare și de 
ajustare a ofertei la cerere;

Or. en

Justificare

Adaptarea ofertei este, de asemenea, o activitate majoră efectuată de organizațiile de 
producători.

Amendamentul 2678
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra colectării apei, a producerii și
economisirii energiei, a ambalajelor 
ecologice, a reducerii deșeurilor, a 
rezistenței la dăunători, a reducerii 
riscurilor și impacturilor utilizării 
pesticidelor, a promovării combaterii 
integrate a dăunătorilor, a prevenirii 
daunelor provocate de fenomenele 
climatice nefavorabile și a stimulării 
utilizării unor soiuri de fructe și legume 
adaptate la condițiile climatice aflate în 
schimbare;

Or. en

Justificare

Combaterea integrată a dăunătorilor ar trebui să se concentreze asupra reducerii utilizării 
produselor de protecție a plantelor.

Amendamentul 2679
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor și a risipei alimentare, 
a rezistenței la dăunători, a reducerii 
riscurilor și impacturilor utilizării 
pesticidelor, a prevenirii daunelor 
provocate de fenomenele climatice 
nefavorabile și a stimulării utilizării unor 
soiuri de fructe și legume adaptate la 
condițiile climatice aflate în schimbare, 
printre altele;

Or. es
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Amendamentul 2680
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
conservării polenizatorilor, a prevenirii 
daunelor provocate de fenomenele 
climatice nefavorabile și a stimulării 
utilizării unor soiuri de fructe și legume 
adaptate la condițiile climatice aflate în 
schimbare;

Or. en

Amendamentul 2681
Tom Vandenkendelaere

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a calității apei, a
economisirii energiei, a ambalajelor 
ecologice, a reducerii deșeurilor, a 
rezistenței la dăunători, a reducerii 
riscurilor și impacturilor utilizării 
pesticidelor, a prevenirii daunelor 
provocate de fenomenele climatice 
nefavorabile și a stimulării utilizării unor 
soiuri de fructe și legume adaptate la 
condițiile climatice aflate în schimbare;

Or. nl
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Amendamentul 2682
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate, printre altele,
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

Or. es

Amendamentul 2683
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cercetarea și producția 
experimentală, concentrate în special 
asupra economisirii apei, a economisirii 
energiei, a ambalajelor ecologice, a 
reducerii deșeurilor, a rezistenței la 
dăunători, a reducerii riscurilor și 
impacturilor utilizării pesticidelor, a 
prevenirii daunelor provocate de 
fenomenele climatice nefavorabile și a 
stimulării utilizării unor soiuri de fructe și 
legume adaptate la condițiile climatice 
aflate în schimbare;

(b) cercetarea și producția 
experimentală, inclusiv exemple ale 
economisirii apei, a economisirii energiei, 
a ambalajelor ecologice, a reducerii 
deșeurilor, a rezistenței la dăunători, a 
reducerii riscurilor și impacturilor utilizării 
pesticidelor, a prevenirii daunelor 
provocate de fenomenele climatice 
nefavorabile și a stimulării utilizării unor 
soiuri de fructe și legume adaptate la 
condițiile climatice aflate în schimbare;

Or. en
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Amendamentul 2684
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) depozitarea colectivă a produselor 
produse de organizația de producători sau 
de membrii organizației de producători;

Or. en

Justificare

Este necesară o intervenție, de asemenea, pentru a facilita depozitarea de către organizațiile 
de producători.

Amendamentul 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) producția ecologică; eliminat

Or. it

Justificare

Pentru a evita problemele legate de demarcarea față de măsurile de agromediu pentru 
dezvoltarea rurală, se consideră că aceste obiective ar trebui urmărite în acest domeniu.

Amendamentul 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) producția ecologică; (c) acțiuni în sectorul fructelor și 
legumelor destinate îmbunătățirii 
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mediului și atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea;

Or. es

Justificare

Producția ecologică, integrată și celelalte acțiunile menționate până la litera (l) sunt incluse 
în acest unic enunț.

Amendamentul 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) producția integrată; eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) producția integrată; (d) producția integrată, promovarea, 
dezvoltarea și implementarea unor metode 
de producție care nu dăunează mediului, 
a unor practici de cultivare și a unor 
tehnici de producție care protejează 
mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale, în special protejarea apei, a 
solului și a altor resurse naturale, 
reducând în același timp dependența de 
pesticide și de alte substanțe;
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Or. en

Justificare

Obiectivul producției integrate trebuie definit mai bine pentru a fi mai bine aliniat la 
Directiva privind utilizarea durabilă, încurajând fermierii să înceapă să lucreze cu natura, 
trecând de la soluția uciderii dăunătorilor la gestionarea acestora.

Amendamentul 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) producția integrată; (d) producția integrată, promovarea, 
dezvoltarea și implementarea unor metode 
de producție care nu dăunează mediului, 
a unor practici de cultivare și a unor 
tehnici de producție care protejează 
mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale, în special protejarea apei, a 
solului și a altor resurse naturale, 
reducând în același timp dependența de 
pesticide;

Or. en

Justificare

Obiectivul producției integrate trebuie definit mai bine pentru a fi mai bine aliniat la 
Directiva privind utilizarea durabilă, încurajând fermierii să înceapă să lucreze cu natura, 
trecând de la soluția uciderii dăunătorilor la gestionarea acestora.

Amendamentul 2690
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) producția integrată; (d) producția integrată, promovarea, 
dezvoltarea și implementarea unor metode 
de producție care nu dăunează mediului, 
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a unor practici de cultivare și a unor 
tehnici de producție care protejează 
mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale, în special protejarea apei, a 
solului și a altor resurse naturale, 
reducând în același timp dependența de 
pesticide;

Or. en

Justificare

Obiectivul producției integrate trebuie definit mai bine pentru a fi mai bine aliniat la 
Directiva privind utilizarea durabilă, încurajând fermierii să înceapă să lucreze cu natura, 
trecând de la soluția uciderii dăunătorilor la gestionarea acestora.

Amendamentul 2691
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) producția integrată; (d) producția integrată, promovarea, 
dezvoltarea și implementarea unor metode 
de producție care nu dăunează mediului, 
utilizarea adecvată a resurselor naturale, 
în special a apei și solului;

Or. en

Amendamentul 2692
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) producția integrată; (d) agrosilvicultura și sistemele de 
producție integrată;

Or. en
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Justificare

Agrosilvicultura are multe beneficii în cadrul unui sistem de producție integrată.

Amendamentul 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) producția integrată; (d) producția integrată;

Or. it

Justificare

Pentru a evita problemele legate de demarcarea față de măsurile de agromediu pentru 
dezvoltarea rurală, se consideră că aceste obiective ar trebui urmărite în acest domeniu.

Amendamentul 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni pentru conservarea solului 
și pentru sporirea cantității de carbon din 
sol;

eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera e



PE631.982v01-00 100/184 AM\1171743RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni pentru conservarea solului și 
pentru sporirea cantității de carbon din sol;

(e) acțiuni pentru conservarea solului, 
pentru evitarea deșertificării și pentru 
sporirea cantității de carbon din sol;

Or. es

Amendamentul 2696
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni pentru conservarea solului 
și pentru sporirea cantității de carbon din 
sol;

(e) acțiuni pentru refacerea structurii
solului și pentru sporirea cantității de 
carbon din sol;

Or. en

Amendamentul 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de creare și de menținere a 
habitatelor favorabile pentru 
biodiversitate sau de întreținere a 
peisajului, inclusiv de conservare a 
caracteristicilor istorice;

eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).
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Amendamentul 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) acțiuni de economisire a energiei, 
de sporire a eficienței energetice și de 
intensificare a utilizării energiei din surse 
regenerabile;

eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acțiuni de îmbunătățire a 
rezistenței la dăunători;

eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței (h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 
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la dăunători; culturilor împotriva dăunătorilor și de 
reducere a sensibilității la dăunători; 
evitarea monoculturilor și a culturilor 
continue, promovarea sistemelor de 
producție care stimulează în special 
diversitatea biologică și structurală;

Or. en

Amendamentul 2701
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 
la dăunători;

(h) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 
la dăunători prin promovarea noțiunii de 
combatere integrată a dăunătorilor;

Or. en

Justificare

Combaterea integrată a dăunătorilor ar trebui să se concentreze asupra reducerii utilizării 
produselor de protecție a plantelor.

Amendamentul 2702
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acțiuni de îmbunătățire a 
rezistenței la dăunători;

(h) acțiuni de atenuare a daunelor 
cauzate de dăunători prin promovarea 
combaterii integrate a dăunătorilor;

Or. en
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Amendamentul 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni pentru îmbunătățirea 
utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv 
economisirea și drenarea apei;

eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni pentru îmbunătățirea 
utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv 
economisirea și drenarea apei;

(i) acțiuni pentru îmbunătățirea 
utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv 
economisirea apei, asigurarea echilibrului 
între bazinele excedentare și cele 
deficitare și drenarea apei;

Or. es

Amendamentul 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) acțiuni și măsuri de reducere a 
producției de deșeuri și de îmbunătățire a 
gestionării deșeurilor;

eliminat
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Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) acțiuni de îmbunătățire a 
sustenabilității și a eficienței transportării 
și depozitării produselor din sectorul 
fructelor și legumelor;

eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2707
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) acțiuni de îmbunătățire a 
sustenabilității și a eficienței transportării și 
depozitării produselor din sectorul fructelor 
și legumelor;

(k) acțiuni de îmbunătățire a 
sustenabilității și a eficienței transportării 
prin promovarea lanțurilor scurte de 
aprovizionare, precum și a depozitării 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor;

Or. en
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Amendamentul 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) acțiuni de atenuare a schimbărilor 
climatice, de adaptare la schimbările 
climatice și de intensificare a utilizării 
energiei din surse regenerabile;

eliminat

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la litera (c).

Amendamentul 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE reglementate 
de către public sau voluntar în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012;

Or. it

Amendamentul 2710
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE și a altor 
sisteme publice și private;
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Or. en

Justificare

Ar fi mai bine să se includă alte sisteme de calitate, atât publice, cât și private, care sunt 
utilizate în mod curent și care sunt în prezent eligibile, în sectorul fructelor și legumelor.

Amendamentul 2711
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(m) implementarea sistemelor de 
calitate autorizate, naționale sau 
internaționale, și ale UE;

Or. de

Justificare

Pe baza formulării raportoarei. Trebuie să fie luate în considerare numai sistemele de 
calitate oficiale. Această versiune a amendamentului nu este legată de standardele 
comerciale.

Amendamentul 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE, publice sau 
private;

Or. es

Amendamentul 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(m) implementarea sistemelor de 
calitate naționale, ale UE și private;

Or. en

Amendamentul 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) promovare și comunicare, inclusiv 
acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor și informarea 
privind beneficiile pentru sănătate ale 
consumului de fructe și legume;

eliminat

Or. en

Justificare

Campaniile de promovare și comunicare reprezintă o parte importantă a finanțării PAC. În 
perioada în care resursele pentru PAC sunt limitate, credem că nu acesta este genul de 
cheltuieli care ar trebui suportate din bani publici.

Amendamentul 2715
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) promovare și comunicare, inclusiv 
acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor și informarea privind 

(n) promovare și comunicare, însoțite 
de acțiuni de informare cu privire la 
beneficiile pentru sănătate ale 
consumului de fructe și legume, inclusiv 
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beneficiile pentru sănătate ale consumului 
de fructe și legume;

acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor, favorizarea 
lanțurilor de comercializare scurte, a 
mecanismelor de achiziții publice 
orientate spre aceleași obiective, precum 
și a acțiunilor legate de informarea privind 
beneficiile pentru sănătate ale consumului 
de fructe și legume;

Or. es

Amendamentul 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) promovare și comunicare, inclusiv 
acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor și informarea 
privind beneficiile pentru sănătate ale 
consumului de fructe și legume;

(n) promovarea produselor proaspete 
sau prelucrate;

Or. es

Amendamentul 2717
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) promovare și comunicare, inclusiv 
acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor și informarea privind 
beneficiile pentru sănătate ale consumului 
de fructe și legume;

(n) promovare și comunicare, inclusiv 
acțiuni și activități care vizează 
diversificarea și consolidarea piețelor 
fructelor și legumelor, eforturi de găsire a 
unei noi piețe de desfacere după 
închiderea piețelor din țările terțe, precum
și informarea privind beneficiile pentru 
sănătate ale consumului de fructe și 
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legume;

Or. en

Justificare

PAC trebuie să ofere răspunsuri concrete la tensiunile de pe piața internă a UE din cauza 
închiderii imediate a oricărei piețe din țările terțe.

Amendamentul 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) comunicare, inclusiv acțiuni și 
măsuri care vizează diversificarea și 
consolidarea piețelor de fructe și legume, 
cum ar fi negocierea și punerea în 
aplicare a unor protocoale fitosanitare în 
ceea ce privește exporturile către țări 
terțe, precum și informarea privind 
beneficiile pentru sănătate ale 
consumului de fructe și legume;

Or. es

Amendamentul 2719
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

(o) servicii de consiliere, asistență 
tehnică, formare profesională și schimburi 
de bune practici în special în ceea ce 
privește, printre altele, tehnicile 
sustenabile de combatere a dăunătorilor, 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor și 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, precum și cele legate 
de negocierea, aplicarea și gestionarea 
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protocoalelor fitosanitare în ceea ce 
privește exporturile către țări terțe;

Or. es

Amendamentul 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
agroecologia, tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, alternativele la 
utilizarea pesticidelor, cerințele Directivei 
privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor, 
în special cele opt principii ale gestionării 
integrate a dăunătorilor, reducerea 
dependenței de produse agrochimice și 
contribuirea la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
menținerea și creșterea calității 
produselor, îmbunătățirea condițiilor de 
marketing și tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea;
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Or. it

Amendamentul 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
menținerea și creșterea calității 
produselor, îmbunătățirea condițiilor de 
marketing și tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea;

Or. it

Amendamentul 2723
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
menținerea și creșterea calității 
produselor, îmbunătățirea condițiilor de 
marketing și tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea;

Or. it

Amendamentul 2724
Clara Eugenia Aguilera García
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

(o) servicii de consiliere, formare 
profesională și schimburi de bune practici
în ceea ce privește, printre altele, tehnicile 
sustenabile de combatere a dăunătorilor, 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor și 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea;

Or. es

Amendamentul 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

(o) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, reducerea utilizării
pesticidelor și atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) formarea profesională și 
schimburile de bune practici, în special în 
ceea ce privește tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 

eliminat
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sustenabilă a pesticidelor și contribuirea 
la atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea.

Or. es

Amendamentul 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) formarea profesională și 
schimburile de bune practici, în special în 
ceea ce privește tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și contribuirea la 
atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea.

(p) formarea profesională și 
schimburile de bune practici, în special în 
ceea ce privește tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, alternativele la 
utilizarea pesticidelor, cerințele Directivei 
privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor, 
în special cele opt principii ale gestionării 
integrate a dăunătorilor, reducerea 
dependenței de produse agrochimice și
contribuirea la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea.

Or. en

Amendamentul 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) formarea profesională și 
schimburile de bune practici, în special în 
ceea ce privește tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, utilizarea 
sustenabilă a pesticidelor și contribuirea la 
atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea.

(p) formarea profesională și 
schimburile de bune practici, în special în 
ceea ce privește tehnicile sustenabile de 
combatere a dăunătorilor, reducerea 
utilizării pesticidelor și contribuirea la 
atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea.
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Or. en

Amendamentul 2729
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) acțiuni de îmbunătățire a calității 
prin intermediul inovării.

Or. it

Amendamentul 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) acțiuni care vizează îmbunătățirea 
calității prin intermediul inovării.

Or. it

Amendamentul 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) acțiuni de îmbunătățire a calității 
prin intermediul inovării.

Or. it

Amendamentul 2732
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Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) implementarea unor sisteme de 
trasabilitate/certificare

Or. es

Amendamentul 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pb) cheltuielile cu personalul și 
asistența tehnică destinate îndeplinirii 
obiectivelor articolului 42 litera (b).

Or. es

Amendamentul 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce privește obiectivul 
menționat la articolul 42 litera (i), statele 
membre aleg, în planurile lor strategice 
PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

2. În ceea ce privește obiectivul 
menționat la articolul 42 litera (g), statele 
membre aleg, în planurile lor strategice 
PAC, unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții:

Or. it

Amendamentul 2735
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Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători, de către asociațiile de 
organizații de producători și, după caz, de 
către organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013, în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul 70;

Or. en

Amendamentul 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători, de către organizațiile 
interprofesionale și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013, în conformitate cu articolul 
70;

Or. en

Amendamentul 2737
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înființarea și/sau realimentarea (a) costuri legate de înființarea, prima 
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fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

constituire, alimentarea și/sau 
realimentarea fondurilor mutuale de către 
organizațiile de producători și de către 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013;

Or. es

Amendamentul 2738
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înființarea și/sau realimentarea
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

(a) înființarea, constituirea capitalului 
social inițial și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește reintroducerea acordului obținut în cadrul Regulamentului 
2017/2393 (Omnibus).

Amendamentul 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 

(a) înființarea, prima constituire și
realimentarea fondurilor mutuale de către 
organizațiile de producători și de către 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
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1308/2013; (UE) nr. 1308/2013;

Or. es

Amendamentul 2740
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înființarea și/sau realimentarea 
fondurilor mutuale de către organizațiile de 
producători și de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr.
1308/2013;

(a) înființarea capitalului social inițial
și/sau realimentarea fondurilor mutuale de 
către organizațiile de producători și de 
către asociațiile de organizații de 
producători recunoscute în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013;

Or. en

Amendamentul 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în active corporale și 
necorporale pentru eficientizarea 
gestionării volumelor comercializate;

(b) investiții în active corporale și 
necorporale pentru eficientizarea 
gestionării volumelor comercializate, 
inclusiv pentru depozitarea colectivă;

Or. es

Amendamentul 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) retragerea de pe piață în vederea 
distribuirii gratuite sau cu alte destinații;

(d) retragerea de pe piață în vederea 
distribuirii gratuite sau cu alte destinații, 
inclusiv costurile aferente prelucrării 
produsului retras înainte de livrare pentru 
distribuirea gratuită;

Or. es

Amendamentul 2743
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) retragerea de pe piață în vederea 
distribuirii gratuite sau cu alte destinații;

(d) retragerea de pe piață în vederea 
distribuirii gratuite sau cu alte destinații,
inclusiv costurile aferente prelucrării 
produsului retras înainte de livrare pentru 
distribuirea gratuită;

Or. es

Amendamentul 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) asigurarea recoltelor, care 
contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
provocate de dezastre naturale, de 
fenomene climatice, de boli sau de 
infestări cu dăunători, asigurându-se 
totodată adoptarea de către beneficiari a 
măsurilor necesare pentru prevenirea 
riscurilor;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 2745
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) asigurarea recoltelor, care 
contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
provocate de dezastre naturale, de 
fenomene climatice, de boli sau de infestări 
cu dăunători, asigurându-se totodată 
adoptarea de către beneficiari a măsurilor 
necesare pentru prevenirea riscurilor;

(g) asigurarea recoltelor, inclusiv 
asigurări bazate pe indici care acoperă 
apariția unui pericol măsurabil, care 
contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
provocate de dezastre naturale, de 
fenomene climatice, de boli sau de infestări 
cu dăunători, asigurându-se totodată 
adoptarea de către beneficiari a măsurilor 
necesare pentru prevenirea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) asigurarea recoltelor, care 
contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
provocate de dezastre naturale, de 
fenomene climatice, de boli sau de infestări 
cu dăunători, asigurându-se totodată 
adoptarea de către beneficiari a măsurilor 
necesare pentru prevenirea riscurilor;

(g) asigurarea recoltelor, care 
contribuie la salvgardarea veniturilor 
producătorilor în cazul unor pierderi 
provocate de dezastre naturale inevitabile, 
de fenomene climatice extreme și 
neașteptate, de boli sau de infestări cu 
dăunători, asigurându-se totodată adoptarea 
de către beneficiari a măsurilor necesare 
pentru prevenirea riscurilor;

Or. en
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Justificare

Gestionarea riscurilor/asigurarea nu trebuie să ducă la menținerea practicilor agricole 
iresponsabile/depășite, deoarece, în caz contrar, acest lucru va conduce la cheltuieli excesive 
imense din fondurile de dezvoltare rurală din ce în ce mai limitate. Schimbările climatice și 
fenomenele meteorologice extreme asociate au reprezentat o realitate timp de un deceniu 
deja, astfel încât orice politică prospectivă și eficientă din punct de vedere financiar/al 
resurselor ar încuraja planificarea pentru această posibilitate. Mai degrabă, PAC ar trebui 
să ofere sprijin fermierilor pentru a se adapta la schimbările climatice și la alte efecte, 
finanțate prin alte componente ale dezvoltării rurale și scheme ecologice.

Amendamentul 2747
Momchil Nekov

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) îndrumarea profesională a altor 
organizații de producători și asociații de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 sau a producătorilor individuali;

(h) schimburile profesionale și/sau
îndrumarea profesională a altor organizații 
de producători și asociații de organizații de 
producători recunoscute în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 sau a 
producătorilor individuali;

Or. en

Amendamentul 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) promovarea produselor și 
comunicarea cu privire la beneficiile 
pentru sănătate ale consumului de fructe 
și legume;

Or. es

Amendamentul 2749
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Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) promovare și comunicare.

Or. es

Amendamentul 2750
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) implementarea și gestionarea 
protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe 
teritoriul Uniunii, pentru a se facilita 
accesul pe piețele țărilor terțe;

(i) negocierea, implementarea și 
gestionarea protocoalelor fitosanitare în 
ceea ce privește exporturile și importurile 
țărilor terțe pe teritoriul Uniunii, pentru a 
se facilita accesul pe piețele țărilor terțe,
inclusiv studii de piață și studii de impact 
asupra producției.

Or. es

Amendamentul 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) implementarea și gestionarea 
protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe 
pe teritoriul Uniunii, pentru a se facilita 
accesul pe piețele țărilor terțe;

(i) negocierea, implementarea și 
gestionarea protocoalelor fitosanitare în 
ceea ce privește exporturile dinspre
teritoriul Uniunii către țările terțe, inclusiv 
studiile de piață, pentru a se facilita 
accesul pe piețele țărilor terțe;

Or. es
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Amendamentul 2752
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) implementarea și gestionarea 
protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe 
teritoriul Uniunii, pentru a se facilita 
accesul pe piețele țărilor terțe;

(i) implementarea și gestionarea 
protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe 
teritoriul Uniunii, pentru a se facilita 
accesul pe piețele țărilor terțe, precum și 
prevenirea și gestionarea crizelor 
fitosanitare;

Or. en

Amendamentul 2753
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) studii de piață în țări terțe;

Or. en

Amendamentul 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(j) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE reglementate 
de către public sau voluntar în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012;

Or. it
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Amendamentul 2755
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(j) implementarea sistemelor de 
calitate autorizate, naționale sau 
internaționale, și ale UE;

Or. de

Justificare

Pe baza formulării raportoarei. Trebuie să fie luate în considerare numai sistemele de 
calitate oficiale. Această versiune a amendamentului nu este legată de standardele 
comerciale.

Amendamentul 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE;

(j) implementarea sistemelor de 
calitate naționale și ale UE, publice sau 
private;

Or. es

Amendamentul 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 

(k) servicii de consiliere și asistență 
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tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor.

tehnică.

Or. it

Justificare

Ar trebui să fie posibilă extinderea furnizării de consiliere și asistență tehnică.

Amendamentul 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor.

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile agroecologice de combatere a 
dăunătorilor, reducerea utilizării 
pesticidelor, punerea în aplicare a 
combaterii integrate a dăunătorilor și
utilizarea sustenabilă a pesticidelor.

Or. en

Amendamentul 2759
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor.

(k) formare profesională și schimburi 
de bune practici, servicii de consiliere și 
asistență tehnică, în special în ceea ce 
privește tehnicile sustenabile de combatere 
a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor.

Or. es
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Amendamentul 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor.

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, reducerea utilizării
pesticidelor.

Or. en

Amendamentul 2761
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, în special în ceea ce privește 
tehnicile sustenabile de combatere a 
dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor.

(k) servicii de consiliere și asistență 
tehnică, inclusiv măsuri referitoare la 
cursuri de formare și schimburi de bune 
practici.

Or. en

Justificare

Nu este nevoie să se restrângă domeniul de aplicare al schimbului de cunoștințe și de bune 
practici.

Amendamentul 2762
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera ka (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) utilizarea platformelor comerciale 
organizate, a burselor de mărfuri la 
vedere și a piețelor la termen;

Or. pl

Amendamentul 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) utilizarea platformelor comerciale 
organizate, a burselor de mărfuri la 
vedere și a piețelor la termen;

Or. pl

Amendamentul 2764
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivele menționate la articolul 
42 și intervențiile din sectorul fructelor și 
legumelor prevăzute de statele membre în 
planurile lor strategice PAC sunt 
implementate prin intermediul unor 
programe operaționale aprobate și al unor 
organizații de producători și/sau asociații 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 în condițiile prevăzute în 
prezentul articol.

1. Obiectivele menționate la articolul 
42 și intervențiile din sectorul fructelor și 
legumelor prevăzute de statele membre în 
planurile lor strategice PAC sunt 
implementate prin intermediul unor 
programe operaționale aprobate și al unor 
organizații de producători și/sau asociații 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 în condițiile prevăzute în 
prezentul articol. În plus, statele membre 
pot decide să permită organizațiilor 
interprofesionale să pună în aplicare 
obiectivele și intervențiile în sectorul 
fructelor și legumelor prevăzute în 
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planurile lor strategice PAC prin 
intermediul programelor operaționale 
aprobate.

Or. en

Amendamentul 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivele menționate la articolul 
42 și intervențiile din sectorul fructelor și 
legumelor prevăzute de statele membre în 
planurile lor strategice PAC sunt 
implementate prin intermediul unor 
programe operaționale aprobate și al unor 
organizații de producători și/sau asociații 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 în condițiile prevăzute în 
prezentul articol.

1. Obiectivele menționate la articolul 
42 și intervențiile din sectorul fructelor și 
legumelor prevăzute de statele membre în 
planurile lor strategice PAC sunt 
implementate prin intermediul unor 
programe operaționale aprobate și al unor 
organizații de producători și organizații 
interprofesionale și/sau asociații de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 în condițiile prevăzute în 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 2766
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani. Aceste programe 
urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (d) și (e) și cel puțin 
două alte obiective menționate la articolul 
respectiv.

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani.
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Or. en

Justificare

Nu există dovezi că programele operaționale ar trebui să se limiteze la obiectivele legate de 
mediu și climă.

Amendamentul 2767
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani. Aceste programe 
urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (d) și (e) și cel puțin 
două alte obiective menționate la articolul 
respectiv.

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani. Aceste programe 
urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (b), (d), (e) și (f) și cel 
puțin două alte obiective menționate la 
articolul respectiv

Or. es

Amendamentul 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani. Aceste programe 
urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (d) și (e) și cel puțin 
două alte obiective menționate la articolul 
respectiv.

2. Programele operaționale au o 
durată minimă de trei ani și o durată 
maximă de șapte ani. Aceste programe 
urmăresc obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (d) și (e) și cel puțin 
încă un obiectiv dintre cele menționate la 
articolul respectiv.

Or. es
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Justificare

În prezent, obligația vizează două obiective. Stabilirea a trei obiective în planurile strategice 
în ceea ce privește această obligație reprezintă într-adevăr un pas înainte.

Amendamentul 2769
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul fiecărui obiectiv selectat,
programele operaționale descriu 
intervențiile selectate din rândul celor 
prevăzute de statele membre în planurile 
lor strategice PAC.

3. Programele operaționale descriu 
intervențiile selectate din rândul celor 
prevăzute de statele membre în planurile 
lor strategice PAC.

Or. en

Justificare

Nu există dovezi că programele operaționale ar trebui să se limiteze la obiectivele legate de 
mediu și climă.

Amendamentul 2770
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Organizațiile de producători și/sau 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 trimit statelor membre 
programele operaționale pentru aprobare.

4. Organizațiile de producători și/sau 
asociațiile de organizații de producători 
și/sau, după caz, organizațiile 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 trimit 
statelor membre programele operaționale 
pentru aprobare.

Or. en
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Amendamentul 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Organizațiile de producători și/sau 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 trimit statelor membre 
programele operaționale pentru aprobare.

4. Organizațiile de producători și/sau 
asociațiile de organizații de producători și 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 trimit statelor membre 
programele operaționale pentru aprobare.

Or. en

Amendamentul 2772
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători sau de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013.

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători, de către asociațiile de 
organizații de producători și/sau, după caz, 
de către organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013.

Or. en

Amendamentul 2773
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători sau de către asociațiile de 

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători, de către asociațiile de 
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organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013.

organizații de producători sau, după caz, 
de către organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013.

Or. en

Justificare

Organizațiile interprofesionale ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a contribui la 
obiectivele sectoriale prin programe operaționale. (Adăugarea se aplică în toate articolele 
relevante)

Amendamentul 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători sau de către asociațiile de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013.

5. Programele operaționale pot fi 
implementate doar de către organizațiile de 
producători sau de către asociațiile de 
organizații de producători și de către 
organizațiile interprofesionale
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013.

Or. en

Amendamentul 2775
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Programele operaționale ale 
asociațiilor de organizații de producători 
pot fi programe operaționale parțiale sau 
programe operaționale totale. Programele 
operaționale totale trebuie să respecte 
aceleași norme și condiții de gestionare ca
și programele operaționale ale 
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organizațiilor de producători.

Or. es

Amendamentul 2776
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale ale asociațiilor
de organizații de producători nu cuprind 
aceleași intervenții ca programele 
operaționale ale organizațiilor membre. 
Statele membre examinează programele 
operaționale ale asociațiilor de organizații 
de producători împreună cu programele 
operaționale ale organizațiilor membre.

Asociațiile de organizații de producători 
pot, de asemenea, să prezinte un program 
operațional parțial, alcătuit din acțiuni 
identificate, dar nerealizate de 
organizațiile membre în cadrul 
programelor lor operaționale. Programele 
respective nu cuprind aceleași acțiuni ca 
programele operaționale ale organizațiilor 
membre. Statele membre examinează 
programele operaționale ale asociațiilor de 
organizații de producători împreună cu 
programele operaționale ale organizațiilor 
de producători care fac parte din 
respectivele asociații.

Or. es

Amendamentul 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale ale asociațiilor
de organizații de producători nu cuprind 
aceleași intervenții ca programele 
operaționale ale organizațiilor membre. 
Statele membre examinează programele 
operaționale ale asociațiilor de organizații 
de producători împreună cu programele 
operaționale ale organizațiilor membre.

Asociațiile de organizații de producători 
pot, de asemenea, să prezinte un program 
operațional parțial, alcătuit din acțiuni 
identificate, dar nerealizate de 
organizațiile membre în cadrul 
programelor lor operaționale. Programele 
respective nu cuprind aceleași acțiuni ca 
programele operaționale ale organizațiilor 
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membre. Statele membre examinează 
programele operaționale ale asociațiilor de 
organizații de producători împreună cu 
programele operaționale ale organizațiilor 
membre.

Or. es

Justificare

Trebuie să se mențină posibilitatea actuală ca asociațiile de organizații de producători să 
prezinte programe operaționale parțiale, în care anumite acțiuni ale organizațiilor de 
producători din cadrul organizațiilor de producători membre să fie realizate de asociațiile 
organizațiilor de producători.

Amendamentul 2778
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale ale asociațiilor
de organizații de producători nu cuprind 
aceleași intervenții ca programele 
operaționale ale organizațiilor membre. 
Statele membre examinează programele 
operaționale ale asociațiilor de organizații 
de producători împreună cu programele 
operaționale ale organizațiilor membre.

Asociațiile de organizații de producători 
pot prezenta programe operaționale 
parțiale sau complete care includ 
măsurile identificate, dar nerealizate de 
către organizațiile membre, în cadrul 
programelor lor operaționale. Aceste 
programe nu cuprind aceleași operațiuni
ca programele operaționale ale 
organizațiilor membre. Statele membre 
examinează programele operaționale ale 
asociațiilor de organizații de producători 
împreună cu programele operaționale ale 
organizațiilor membre.

Or. en

Justificare

Este necesar să se includă modul de redactare actual privind programele operaționale 
parțiale ale asociațiilor de organizații de producători pentru a asigura securitatea juridică. 
În plus, incompatibilitatea programelor parțiale ale asociației cu programele organizației 
sale membre trebuie să se manifeste la nivel de operațiune, și nu la nivel de intervenție.
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Amendamentul 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că: În acest scop, în cazul programelor 
operaționale parțiale, statele membre se 
asigură că:

Or. es

Amendamentul 2780
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că: În acest scop, în cazul programelor 
operaționale parțiale, statele membre se 
asigură că:

Or. es

Amendamentul 2781
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intervențiile din cadrul programelor 
operaționale ale unei asociații de 
organizații ale producătorilor sunt finanțate 
integral din contribuțiile organizațiilor 
membre ale asociației respective, iar 
fondurile respective sunt prelevate din 
fondurile operaționale ale respectivelor 
organizații membre;

(a) intervențiile din cadrul programelor 
operaționale parțiale ale unei asociații de 
organizații ale producătorilor sunt finanțate 
integral din contribuțiile organizațiilor 
membre ale asociației respective, iar 
fondurile respective sunt prelevate din 
fondurile operaționale ale respectivelor 
organizații membre;
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Or. es

Amendamentul 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intervențiile din cadrul programelor 
operaționale ale unei asociații de 
organizații ale producătorilor sunt finanțate 
integral din contribuțiile organizațiilor 
membre ale asociației respective, iar 
fondurile respective sunt prelevate din 
fondurile operaționale ale respectivelor 
organizații membre;

(a) acțiunile din cadrul programelor 
operaționale ale unei asociații de 
organizații ale producătorilor sunt finanțate 
integral din contribuțiile organizațiilor 
membre ale asociației respective, iar 
fondurile respective sunt prelevate din 
fondurile operaționale ale respectivelor 
organizații membre;

Or. es

Justificare

Ierarhia este: tipul intervenției, intervenția, acțiunea și activitatea. Incompatibilitatea trebuie 
stabilită la nivel elementar.

Amendamentul 2783
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuieli sau 
două măsuri din cadrul programelor 
operaționale vizează intervențiile legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (d) și (e);
(i) acțiunile de protecție a mediului 
respectă cerințele privind angajamentele 
de agromediu și climă sau referitoare la 
agricultura ecologică prevăzute la 
articolul 65;
(ii) În cazul în care cel puțin 80 % dintre 
producători, membri ai unei organizații 
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de producători, trebuie să respecte unul 
sau mai multe angajamente de agromediu 
și climă sau referitoare la agricultura 
ecologică identice prevăzute la articolul 
65, fiecare dintre respectivele 
angajamentele se consideră a fi o acțiune 
de protecție a mediului în sensul primului 
paragraf din prezentul alineat;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să reducă proporția de cheltuieli din programele operaționale 
dedicate aspectelor legate de mediu și climă și să propună, în mod alternativ, ca trei măsuri 
din cadrul programelor operaționale să fie dedicate acestor obiective.

Amendamentul 2784
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) programele operaționale 
contribuie, în conformitate cu informațiile 
stabilite în condițiile prevăzute la articolul 
92, la îndeplinirea obiectivelor menționate 
la articolul 42 literele (d) și (e). Statele 
membre pot lua în considerare 
intervențiile stabilite în prezentul 
regulament care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor menționate la 
articolul 42 literele (d) și (e) ale 
organizației de producători sau ale 
membrilor săi;

Or. en

Amendamentul 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (c), (d),
(e) și (f), putându-se stabili o perioadă de 
tranziție în care respectivul procent să fie 
majorat;

Or. es

Justificare

Majorarea cheltuielilor legate de mediu de la 10 % la 20 % este excesivă. Cu toate acestea, 
pentru a face progrese în raport cu situația actuală, se introduce posibilitatea majorării 
acestui procent într-o perioadă de tranziție.

Amendamentul 2786
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d), (e) și 
(f), putându-se stabili o perioadă de 
tranziție în care respectivul procent să fie 
majorat;

Or. es

Amendamentul 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din (a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
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cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 41a literele (e) și (f) 
sau programele operaționale includ două 
sau mai multe acțiuni de protecție a 
mediului;

Or. en

Justificare

Situația actuală ar trebui menținută în raport cu cheltuielile din cadrul programului 
operațional care vizează activitățile de protecție a mediului și climatice (cel puțin 10 % din 
cheltuielile din cadrul programelor operaționale vizează acțiuni de protecție a mediului sau 
programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului). O 
cerință sporită privind activitățile de protecție a mediului și climatice poate împiedica în mod 
serios punerea în aplicare a principalelor activități ale organizației de producători și 
implicarea producătorilor în cooperarea ca atare.

Amendamentul 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) statele membre se asigură că cel 
puțin 10 % din cheltuielile din cadrul 
programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

Or. pl

Amendamentul 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
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menționate la articolul 42 literele (d) și (e); menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

Or. pl

Amendamentul 2790
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

Or. pl

Amendamentul 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

Or. pl

Justificare

Creșterea limitei inferioare la 20 % va limita posibilitatea organizațiilor de producători din 
sectorul fructelor și legumelor de a finanța proiecte care sunt necesare și care au un impact 
asupra situației din acest sector. Avem de-a face cu o industrie care nu exercită o presiune 
semnificativă asupra mediului.

Amendamentul 2792
Manolis Kefalogiannis
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

Or. en

Amendamentul 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

Or. it

Amendamentul 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 10 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

Or. it
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Amendamentul 2795
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin 20 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

(a) cel puțin 15 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (c), (d) și 
(e);

Or. hr

Amendamentul 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul 
menționate la articolul 42 litera (c);

eliminat

Or. es

Justificare

În ceea ce privește inovația, se elimină cerința referitoare la cheltuielile minime obligatorii, 
având în vedere că organizațiile de producători nu sunt cele mai adecvate instrumente pentru 
acest tip de acțiune (mai adecvate sunt: fondurile FEADR, Orizont Europa, FEDER sau 
fondurile naționale)

Amendamentul 2797
Manolis Kefalogiannis

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul 
menționate la articolul 42 litera (c);

eliminat

Or. en

Amendamentul 2798
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul 
menționate la articolul 42 litera (c);

eliminat

Or. en

Justificare

Există alte instrumente financiare disponibile la nivelul UE, diferite de programele 
operaționale, care includ acțiuni cu un domeniu de aplicare mai amplu și, prin urmare, mai 
eficient, în ceea ce privește producția ecologică (fie în pilonul I, fie în pilonul II al PAC).

Amendamentul 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul 
menționate la articolul 42 litera (c);

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervențiile legate de obiectivul 
menționat la articolul 42 litera (c);

Or. en
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Amendamentul 2800
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul menționate 
la articolul 42 litera (c);

(b) cel puțin 3 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul menționate
la articolul 42 litera (c);

Or. hr

Amendamentul 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 5 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul menționate 
la articolul 42 litera (c);

(b) cel puțin 1 % din cheltuielile din 
cadrul programelor operaționale vizează 
intervenția legată de obiectivul menționate 
la articolul 42 litera (c);

Or. it

Amendamentul 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Trebuie să se includă o perioadă 
de tranziție în care să se permită 
organizațiilor de producători să aleagă 
între continuarea executării programului 
lor operațional aprobat în temeiul 
reglementărilor anterioare, până la 
finalizarea acestuia, și modificarea sau 
înlocuirea acestuia cu unul nou pentru a 
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se adapta la normele stabilite prin acest 
regulament.

Or. es

Amendamentul 2803
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Programele operaționale aprobate 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament ar trebui să fie 
reglementate în conformitate cu 
regulamentele în temeiul cărora au fost 
aprobate până la finalizarea lor, cu 
excepția cazului în care asociația 
producătorilor sau asociația de 
organizații de producători decide în mod 
voluntar să adopte prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 2804
Hilde Vautmans

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Programele operaționale aprobate 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament ar trebui să fie 
reglementate în conformitate cu 
regulamentele în temeiul cărora au fost 
aprobate până la finalizarea lor, cu 
excepția cazului în care asociația 
producătorilor sau asociația de 
organizații de producători decide în mod 
voluntar să adopte prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 2805
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Toate programele operaționale 
aprobate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament sunt reglementate 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 până la data prevăzută pentru 
finalizarea lor.

Or. en

Amendamentul 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor și/sau 
asociațiile acestora pot constitui un fond 
operațional. Fondul este finanțat prin:

1. Organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor și/sau 
asociațiile acestora pot constitui un fond 
operațional destinat exclusiv pentru 
finanțarea programelor operaționale 
aprobate de statele membre. Fondul este 
finanțat prin contribuțiile organizației de 
producători sau ale asociației de 
organizații de producători și/sau ale 
partenerilor acestora, la care se adaugă 
asistența financiară prevăzută la articolul 
46.

Or. es
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Justificare

Pentru a simplifica gestionarea organizațiilor de producători, nu va fi necesar să se precizeze 
în detaliu originea contribuțiilor la fondul operațional, având în vedere complexitatea 
controalelor contabile pe care aceasta le implică.

Amendamentul 2807
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor și/sau 
asociațiile acestora pot constitui un fond 
operațional. Fondul este finanțat prin:

1. Organizațiile de producători, 
asociațiile acestora și, după caz, 
organizațiile interprofesionale din sectorul 
fructelor și legumelor pot constitui un fond 
operațional. Fondul este finanțat prin:

Or. en

Amendamentul 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor și/sau 
asociațiile acestora pot constitui un fond 
operațional. Fondul este finanțat prin:

1. Organizațiile de producători sau 
organizațiile interprofesionale din sectorul 
fructelor și legumelor și/sau asociațiile 
acestora pot constitui un fond operațional. 
Fondul este finanțat prin:

Or. en

Amendamentul 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuțiile financiare: eliminat

(i) ale membrilor organizației de 
producători și/sau ale organizației de 
producători înseși sau

(ii) ale asociațiilor organizațiilor de 
producători prin intermediul membrilor 
acestor asociații;

Or. es

Justificare

Nu este necesar, având în vedere noul text al alineatului (1).

Amendamentul 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) ale membrilor organizației de 
producători și/sau ale organizației de 
producători înseși sau

(i) ale membrilor organizației de 
producători și/sau ale organizației de 
producători sau ale organizației 
interprofesionale înseși sau

Or. en

Amendamentul 2811
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) ale organizațiilor interprofesionale 
prin intermediul membrilor acestor 
organizații;

Or. en
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Amendamentul 2812
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asistența financiară din partea 
Uniunii, care poate fi acordată 
organizațiilor de producători sau 
asociațiile de organizații de producători 
dacă asociațiile respective prezintă un 
program operațional.

(b) asistența financiară din partea 
Uniunii, care poate fi acordată 
organizațiilor de producători, asociațiilor
de organizații de producători sau 
organizațiilor interprofesionale dacă 
asociațiile sau organizațiile respective 
prezintă un program operațional.

Or. en

Amendamentul 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asistența financiară din partea 
Uniunii, care poate fi acordată 
organizațiilor de producători sau asociațiile
de organizații de producători dacă 
asociațiile respective prezintă un program 
operațional.

(b) asistența financiară din partea
Uniunii, care poate fi acordată 
organizațiilor de producători și 
organizațiilor interprofesionale sau 
asociațiilor acestora dacă asociațiile 
respective prezintă un program operațional.

Or. en

Amendamentul 2814
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asistența financiară din partea (b) asistența financiară națională și din 
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Uniunii, care poate fi acordată 
organizațiilor de producători sau asociațiile
de organizații de producători dacă 
asociațiile respective prezintă un program 
operațional.

partea Uniunii, care poate fi acordată 
organizațiilor de producători sau 
asociațiilor de organizații de producători 
dacă asociațiile respective prezintă un 
program operațional.

Or. en

Justificare

Este extrem de important să se mențină posibilitatea acordării de asistență financiară 
națională organizațiilor de producători pentru a stimula înființarea și activitatea acestora.

Amendamentul 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fondurile operaționale se 
utilizează numai pentru finanțarea 
programelor operaționale care au fost 
aprobate de statele membre.

eliminat

Or. es

Justificare

Nu este necesar, având în vedere noul text al alineatului (1).

Amendamentul 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Asistența financiară din partea 
Uniunii este egală cu cuantumul 
contribuțiilor financiare menționate la 
articolul 45 alineatul (1) litera (a) plătite 
efectiv și limitate la 50 % din cheltuielile 

1. Asistența financiară din partea 
Uniunii este egală cu 50 % din cheltuielile 
suportate efectiv.
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suportate efectiv.

Or. es

Amendamentul 2817
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 4,1 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători;

(a) 4,5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători;

Or. pl

Amendamentul 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 4,1 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători;

(a) 4,5% din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători;

Or. pl

Amendamentul 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 4,1 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători;

(a) 4,6 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători;
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Or. es

Amendamentul 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 4,5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei asociații de 
organizații de producători;

(b) 5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei asociații de 
organizații de producători;

Or. es

Amendamentul 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători transnaționale sau a fiecărei 
asociații transnaționale de organizații de 
producători;

(c) 4,5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători transnaționale sau a fiecărei 
asociații transnaționale de organizații de 
producători;

Or. pl

Amendamentul 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători transnaționale sau a fiecărei 
asociații transnaționale de organizații de 

(c) 5,5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători transnaționale sau a fiecărei 
asociații transnaționale de organizații de 
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producători; producători;

Or. es

Amendamentul 2823
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători transnaționale sau a fiecărei 
asociații transnaționale de organizații de 
producători;

(c) 4,5 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători transnaționale sau a fiecărei 
asociații transnaționale de organizații de 
producători;

Or. pl

Amendamentul 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 5 % din valoarea producției de 
piață pentru:

- primul program operațional al unei 
organizații de producători care rezultă ca 
urmare a unei fuziuni sau a integrării mai 
multor organizații de producători

- organizațiile de producători care și-au 
mărit dimensiunea (atât în ceea ce 
privește numărul de membri, cât și 
valoarea producției comercializate) într-o 
perioadă de timp determinată și într-un 
procent care urmează să fie definit

- organizațiile de producători care ating o 
anumită dimensiune (atât în ceea ce 
privește numărul de membri, cât și 
producția comercializată), care trebuie 
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definită - asociațiile de organizații de 
producători care desfășoară activități de 
comercializare pentru producția 
organizațiilor lor membre

- organizațiile de producători care 
urmăresc integrarea a 100 % din 
producția proprie prin comercializarea, în 
comun cu alte organizații de producători, 
prin intermediul unei filiale, care este o 
societate cooperativă:

1) constituită cu obiectivul comercializării 
producției stabilite

2) al cărei capital este deținut în proporție 
de 90 % de către organizația de 
producători

3) care atinge o dimensiune economică 
relevantă care urmează să fie stabilită

Or. it

Amendamentul 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 5,5 % din valoarea producției 
comercializate:

- pentru fiecare organizație de 
producători care s-a extins, atât în ceea ce 
privește numărul de membri, cât și în ceea 
ce privește volumul producției 
comercializate, într-o anumită perioadă și 
cu un anumit procent care urmează a fi 
stabilite;

- pentru primul program operațional al 
unei organizații de producători rezultat 
dintr-o fuziune sau înscriere;

- pentru organizațiile de producători care 
ating o anumită dimensiune, măsurată în 
numărul de membri și în volumul 
producției comercializate, care urmează a 
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fi stabilit;

- pentru asociațiile de organizații de 
producători care au ca activitate 
introducerea pe piață a producției 
membrilor lor:

- pentru organizațiile de producători care 
participă în proporție de 100 % prin 
comercializarea producției lor împreună 
cu cele ale altor organizații de 
producători, prin intermediul unei filiale 
cu caracter cooperativ constituită în 
scopul comercializării respectivei 
producții, al cărei capital aparține 
organizației de producători în proporție de 
90 % și care are o dimensiune economică 
relevantă, care urmează a fi stabilită.

Or. es

Amendamentul 2826
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul literelor (b) și (c), 
introducerea pe piață și vânzarea 
fructelor și legumelor organizațiilor se 
realizează în mod colectiv și pe deplin 
coordonat de către organizația respectivă.

Or. en

Amendamentul 2827
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, Prin derogare de la primul paragraf, 
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asistența financiară din partea Uniunii 
poate fi majorată după cum urmează:

asistența financiară din partea Uniunii 
poate fi majorată la 5 % din valoarea 
producției comercializate, cu condiția ca 
suma care depășește 4,5 % din valoarea 
producției comercializate să fie utilizată 
doar pentru una sau mai multe intervenții 
legate de obiectivele menționate la 
articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și 
(i), implementate de entitatea menționată 
la primul paragraf în numele membrilor 
ei.

Or. pl

Amendamentul 2828
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul organizațiilor de 
producători, procentajul poate fi majorat 
la 4,6 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 4,1 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i);

eliminat

Or. pl

Amendamentul 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul organizațiilor de 
producători, procentajul poate fi majorat
la 4,6 % din valoarea producției 

(a) prin derogare de la primul 
paragraf, asistența financiară din partea 
Uniunii poate fi majorată la 5 % din 
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comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 1% din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i);

valoarea producției comercializate, cu 
condiția ca suma care depășește 4,5 % din 
valoarea producției comercializate să fie 
utilizată doar pentru una sau mai multe 
intervenții legate de obiectivele menționate 
la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și 
(i), implementate de entitatea menționată 
la primul paragraf în numele membrilor 
ei.

Or. pl

Amendamentul 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul organizațiilor de 
producători, procentajul poate fi majorat la 
4,6 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 4,1 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i);

(a) în cazul organizațiilor de 
producători, procentajul poate fi majorat la 
5,1 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 4,6 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (f), (g), (h) și (i);

Or. es

Amendamentul 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul asociațiilor de organizații 
de producători, procentajul poate fi 
majorat la 5 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 4,5 % din valoarea producției 

eliminat
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comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), 
implementate de asociația de organizații 
de producători în numele membrilor ei;

Or. pl

Amendamentul 2832
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul asociațiilor de organizații 
de producători, procentajul poate fi 
majorat la 5 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 4,5 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), 
implementate de asociația de organizații 
de producători în numele membrilor ei;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul asociațiilor de organizații 
de producători, procentajul poate fi majorat 
la 5 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 4,5 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 

(b) în cazul asociațiilor de organizații 
de producători, procentajul poate fi majorat 
la 5,5 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 5 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 



AM\1171743RO.docx 159/184 PE631.982v01-00

RO

una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), 
implementate de asociația de organizații de 
producători în numele membrilor ei;

una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (f), (g), (h) și (i), 
implementate de asociația de organizații de 
producători în numele membrilor ei;

Or. es

Amendamentul 2834
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul organizațiilor de 
producători transnaționale sau al 
asociațiilor transnaționale de organizații 
de producători, procentajul poate fi 
majorat la 5,5 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 5 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), 
implementate de organizația de 
producători transnațională sau de 
asociația transnațională de organizații de 
producători în numele membrilor ei.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul organizațiilor de 
producători transnaționale sau al 
asociațiilor transnaționale de organizații 

eliminat
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de producători, procentajul poate fi 
majorat la 5,5 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 5 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), 
implementate de organizația de 
producători transnațională sau de 
asociația transnațională de organizații de 
producători în numele membrilor ei.

Or. pl

Amendamentul 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul organizațiilor de 
producători transnaționale sau al 
asociațiilor transnaționale de organizații de 
producători, procentajul poate fi majorat la 
5,5 % din valoarea producției 
comercializate, cu condiția ca suma care 
depășește 5 % din valoarea producției 
comercializate să fie utilizată doar pentru 
una sau mai multe intervenții legate de 
obiectivele menționate la articolul 42 
literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), 
implementate de organizația de producători 
transnațională sau de asociația 
transnațională de organizații de producători 
în numele membrilor ei.

(c) în cazul organizațiilor de 
producători transnaționale sau al 
asociațiilor transnaționale de organizații de 
producători, procentajul poate fi majorat la 
6 % din valoarea producției comercializate, 
cu condiția ca suma care depășește 5,5 % 
din valoarea producției comercializate să 
fie utilizată doar pentru una sau mai multe 
intervenții legate de obiectivele menționate 
la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și 
(i), implementate de organizația de 
producători transnațională sau de asociația 
transnațională de organizații de producători 
în numele membrilor ei.

Or. es

Amendamentul 2837
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
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Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 5 % din valoarea producției de 
piață pentru:

- primul program operațional al unei 
organizații de producători care rezultă ca 
urmare a unei fuziuni sau a integrării mai 
multor organizații de producători

- organizațiile de producători care și-au 
mărit dimensiunea (atât în ceea ce 
privește numărul de membri, cât și 
valoarea producției comercializate) într-o 
perioadă de timp determinată și într-un 
procent care urmează să fie definit

- organizațiile de producători care ating o 
anumită dimensiune (atât în ceea ce 
privește numărul de membri, cât și 
producția comercializată), care trebuie 
definită 

- asociațiile de organizații de producători 
care desfășoară activități de 
comercializare pentru producția 
organizațiilor lor membre

- organizațiile de producători care 
urmăresc integrarea a 100 % din 
producția proprie prin comercializarea, în 
comun cu alte organizații de producători, 
prin intermediul unei filiale, care este o 
societate cooperativă:

(i) constituită cu obiectivul 
comercializării producției stabilite;

(ii) al cărei capital este deținut în 
proporție de 90 % de către organizația de 
producători;

(iii) care atinge o dimensiune economică 
relevantă care urmează să fie stabilită.

Or. it

Amendamentul 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 5 % din valoarea producției 
comercializate pentru primul program 
operațional al unei organizații de 
producători, inclusiv al unei organizații 
de producători recunoscute care este 
rezultatul unei fuziuni între două 
organizații de producători recunoscute.

Or. en

Justificare

Este foarte important să se stimuleze formarea de noi organizații de producători, și nu numai 
de organizații de producători care rezultă dintr-o fuziune între două organizații de 
producători recunoscute.

Amendamentul 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre pot încuraja 
creșterea dimensiunii organizațiilor de 
producători prin majorarea asistenței 
financiare menționate la alineatul (2) 
precedent, cu două puncte procentuale 
pentru fiecare dintre situațiile descrise, 
pentru acele cazuri în care organizațiile 
depășesc de 3 ori pragurile privind 
valoarea producției comercializabile 
stabilite pentru recunoașterea ca 
organizație de producători.

Or. es

Justificare

Obiectivul este de a încuraja creșterea dimensiunii organizațiilor de producători din sectorul 
fructelor și legumelor și a capacității de negociere a acestora, printr-o concentrare mai mare 
a ofertei.
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Amendamentul 2840
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la dispozițiile 
prevăzute la alineatele (1) și (2), asistența 
financiară poate fi majorată cu două 
puncte procentuale pentru organizațiile 
de producători care își dublează numărul 
de membri sau valoarea producției 
comercializate în raport cu media pe 
ultimii cinci ani înainte de implementarea 
programului operațional.

Or. pl

Amendamentul 2841
Sofia Ribeiro

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatele (1) și (2), asistența 
financiară poate fi majorată la 2 % pentru 
organizațiile de producători care își 
dublează numărul de asociați/criteriile 
minime referitoare la valoarea producției 
comercializate, stabilită de statele 
membre.

Or. pt

Amendamentul 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
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Articolul 46 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizații de producători care 
operează în state membre diferite și care 
implementează transnațional intervenții 
legate de obiectivele menționate la articolul 
42 literele (b) și (e);

(a) organizații de producători și 
asociații de organizații de producători care 
operează în state membre diferite și care 
implementează transnațional intervenții 
legate de obiectivele menționate la articolul 
42 literele (b) și (e);

Or. es

Amendamentul 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizații de producători care 
operează în state membre diferite și care 
implementează transnațional intervenții 
legate de obiectivele menționate la articolul 
42 literele (b) și (e);

(a) organizații de producători și 
asociații ale organizațiilor de producători
care operează în state membre diferite și 
care implementează transnațional 
intervenții legate de obiectivele menționate 
la articolul 42 literele (b) și (e);

Or. fr

Justificare

Amendamentul urmărește să garanteze că asociațiile organizațiilor de producători pot 
beneficia, de asemenea, de un procentaj sporit de sprijin comunitar, contribuind astfel la 
consolidarea rolului lor de „agregatori” ai ofertei la nivel european. De asemenea, în acest 
mod se creează un nivel mai ridicat de solidaritate și cooperare între toți producătorii 
europeni.

Amendamentul 2844
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) organizații de producători care 
operează în state membre diferite și care 
implementează transnațional intervenții 
legate de obiectivele menționate la articolul 
42 literele (b) și (e);

(a) organizații de producători și 
asociații de organizații de producători
care operează în state membre diferite și 
care implementează transnațional 
intervenții legate de obiectivele menționate 
la articolul 42 literele (b) și (e);

Or. en

Amendamentul 2845
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) programul operațional acoperă 
numai sprijinul specific acordat pentru 
producția de produse ecologice 
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului35 ;

(c) programul operațional acoperă 
sprijinul specific acordat pentru producția 
de produse ecologice reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului35 sau pentru partea 
programului operațional care se referă la 
producția ecologică.

_________________ _________________

35Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 ( JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

35Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 ( JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

Or. it

Amendamentul 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) programul operațional este 
implementat pentru prima oară de o 

(d) programul operațional este 
implementat pentru prima oară de o 
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asociație de organizații de producători 
recunoscută în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013;

asociație de organizații de producători 
recunoscută care operează în unul sau 
mai multe state membre sau o asociație de 
producători recunoscută care operează în 
unul sau mai multe state membre în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013;

Or. fr

Justificare

Amendamentul urmărește să garanteze că asociațiile organizațiilor de producători pot 
beneficia, de asemenea, de un procentaj sporit de sprijin comunitar, contribuind astfel la 
consolidarea rolului lor de „agregatori” ai ofertei la nivel european. De asemenea, în acest 
mod se creează un nivel mai ridicat de solidaritate și cooperare între toți producătorii 
europeni.

Amendamentul 2847
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) programul operațional este 
implementat pentru prima oară de o 
asociație de organizații de producători 
recunoscută în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013;

(d) programul operațional este 
implementat pentru prima oară de o 
organizație de producători, o asociație de 
organizații de producători sau de o 
asociație de organizații de producători 
care operează în state membre diferite,
recunoscută în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013;

Or. en

Amendamentul 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(da) programul operațional:

- implementat pentru prima oară de o 
organizație de producători care rezultă ca 
urmare a unei fuziuni sau a integrării mai 
multor organizații de producători;

- de organizațiile de producători care și-
au mărit dimensiunea (atât în ceea ce 
privește numărul de membri, cât și 
valoarea producției comercializate) într-o 
perioadă de timp determinată și într-un 
anumit procent care urmează să fie 
definit;

- de organizațiile de producători care 
ating o anumită dimensiune (atât în ceea 
ce privește numărul de membri, cât și 
producția comercializată), care trebuie 
definită

- de asociațiile de organizații de 
producători care desfășoară activități de 
comercializare pentru producția 
organizațiilor lor membre

- de organizațiile de producători care 
urmăresc integrarea a 100 % din 
producția proprie prin comercializarea, în 
comun cu alte organizații de producători, 
prin intermediul unei filiale, care este o 
societate cooperativă:

• constituită cu obiectivul comercializării 
producției stabilite

• al cărei capital este deținut în proporție 
de 90 % de către organizația de 
producători

• care atinge o dimensiune economică 
relevantă care urmează să fie stabilită;

Or. it

Amendamentul 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) programul operațional este 
implementat de o organizație de 
producători recunoscută pentru primii 5 
ani după anul recunoașterii, inclusiv de o 
organizația de producători recunoscută 
care este rezultatul unei fuziuni între 
două organizații de producători 
recunoscute.

Or. en

Justificare

Pentru a stimula formarea de noi organizații de producători, ar trebui să se acorde 
posibilitatea de a beneficia de asistență financiară din partea Uniunii de până la 60 % 
tuturor organizațiilor de producători nou înființate, și nu doar organizațiilor de producători 
care rezultă dintr-o fuziune între două organizații de producători recunoscute. O astfel de 
opțiune este prevăzută pentru organizațiile de producători nou înființate în alte sectoare, 
astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (1a).

Amendamentul 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) organizația de producători 
funcționează în una dintre regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din TFUE;

(f) organizația de producători 
funcționează în una dintre regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din TFUE sau comercializează produse în 
special în zonele de munte;

Or. it

Amendamentul 2851
Beata Gosiewska

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) programul operațional cuprinde 
intervențiile legate de obiectivele 

(g) programul operațional cuprinde 
intervențiile legate de obiectivele 
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menționate la articolul 42 literele (c), (d), 
(e), (h) și (i).

menționate la articolul 42 literele (c), (h) și 
(i).

Or. pl

Amendamentul 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) programul operațional cuprinde 
intervențiile legate de obiectivele 
menționate la articolul 42 literele (c), (d), 
(e), (h) și (i).

(g) programul operațional cuprinde 
intervențiile legate de obiectivele
menționate la articolul 42 literele (c), (h) și 
(i).

Or. pl

Amendamentul 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) programul operațional este pus în 
aplicare de o organizație de producători 
care s-a extins, atât în ceea ce privește 
numărul de membri, cât și în ceea ce 
privește volumul producției 
comercializate, într-o anumită perioadă și 
cu un anumit cuantum care urmează a fi 
stabilit de Comisie;

Or. es

Amendamentul 2854
Sofia Ribeiro

Propunere de regulament
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Articolul 46 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) programul operațional al unei 
organizații de producători care își mărește 
cu cel puțin 25 % numărul de membru 
sau valoarea producției comercializate în 
legătură cu programul operațional 
anterior.

Or. pt

Amendamentul 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) organizația de producători 
operează într-o regiune insulară.

Or. es

Amendamentul 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) este primul program operațional al 
unei organizații de producători;

Or. es

Amendamentul 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera gc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) este al doilea program operațional 
sau un program operațional ulterior al 
unei asociații de organizații de 
producători a cărei activitate principală 
este introducerea pe piață a producției 
membrilor săi;

Or. es

Amendamentul 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) programul operațional este 
implementat pentru prima oară de o 
organizație de producători care rezultă ca 
urmare a unei fuziuni sau a integrării a 
două sau a mai multor organizații de 
producători;

Or. es

Amendamentul 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera ge (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ge) organizațiile de producători care 
operează în state membre diferite și care 
implementează la nivel transnațional 
intervenții în vederea îndeplinirii 
obiectivului menționat la articolul 42 
litera (i);

Or. es
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Amendamentul 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera gf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gf) programul operațional este 
prezentat de o organizație de producători 
pentru care indicatorii de bază arată o 
creștere a numărului de membri și un 
volum al producției comercializate de 
peste 50 % în raport cu cei prezentați în 
programul operațional precedent;

Or. es

Amendamentul 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera gg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gg) organizațiile de producători care 
participă în proporție de 100 % prin 
comercializarea producției lor împreună 
cu cele ale altor organizații de 
producători, prin intermediul unei filiale 
care îndeplinește trei condiții menționate 
la ultimul enunț de la articolul 46 
alineatul (2) litera (d).

Or. es

Amendamentul 2862
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul organizațiilor 
interprofesionale, asistența financiară din 
partea Uniunii este limitată la o sumă 
egală cu [2 %] din alocările statelor 
membre pentru plățile directe prevăzute în 
anexa IV.

Or. en

Amendamentul 2863
Bas Belder

Propunere de regulament
Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a

Asistența financiară din partea Uniunii 
poate fi acordată organizațiilor 
interprofesionale dacă organizațiile 
respective prezintă un program 
operațional.

Valoarea totală a asistenței financiare din 
partea Uniunii pentru programele 
operaționale ale organizațiilor 
interprofesionale aprobate într-un stat 
membru este limitată la o sumă egală cu 
2 % din alocările statelor membre pentru 
plățile directe prevăzute în anexa IV.

Or. en

Justificare

Organizațiile interprofesionale pot, de asemenea, să contribuie la obiectivele sectoriale 
relevante prin intermediul programelor operaționale, pentru care ar trebui să se acorde 
finanțare din partea Uniunii (asistența financiară din partea Uniunii se va acorda în plus față 
de pachetele pentru plățile directe și este limitată).

Amendamentul 2864
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În regiunile statelor membre în care 
gradul de organizare a producătorilor din 
sectorul fructelor și legumelor este mult 
sub media Uniunii, statele membre pot 
acorda organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară 
națională egală cu maximum 80 % din 
contribuțiile financiare menționate la 
articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de 
până la 10 % din valoarea producției 
comercializate de oricare dintre aceste 
organizații de producători. Asistența 
financiară națională este suplimentară față 
de fondul operațional.

1. În regiunile statelor membre în care 
gradul de organizare a producătorilor din 
sectorul fructelor și legumelor este mult 
sub media Uniunii, statele membre pot 
acorda organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară 
națională egală cu maximum 80 % din 
contribuțiile financiare menționate la 
articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de 
până la 10 % din valoarea producției 
comercializate de oricare dintre aceste 
organizații de producători. Statele membre 
pot acorda o asistență financiară 
națională egală cu maximum 96 % din 
contribuțiile financiare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) pentru 
un program operațional sau o parte a 
unui program operațional care 
îndeplinește cel puțin una dintre condițiile 
stabilite la articolul 46 alineatul (3) litera 
(b), (c), (d), (f) sau (g). Asistența 
financiară națională este suplimentară față 
de fondul operațional.

Or. en

Justificare

Este important să se mențină posibilitatea acordării de asistență financiară națională în 
sectorul fructelor și legumelor.

Amendamentul 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În regiunile statelor membre în care 
gradul de organizare a producătorilor din 
sectorul fructelor și legumelor este mult 

1. În regiunile statelor membre în care 
gradul de organizare a producătorilor din 
sectorul fructelor și legumelor este mult 
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sub media Uniunii, statele membre pot 
acorda organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară 
națională egală cu maximum 80 % din 
contribuțiile financiare menționate la 
articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de 
până la 10 % din valoarea producției 
comercializate de oricare dintre aceste 
organizații de producători. Asistența 
financiară națională este suplimentară față 
de fondul operațional.

sub media Uniunii și în regiunile insulare, 
inclusiv în regiunile ultraperiferice, 
statele membre pot acorda organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 o 
asistență financiară națională egală cu 
maximum 80 % din contribuțiile financiare 
menționate la articolul 45 alineatul (1) 
litera (a) și de până la 10 % din valoarea 
producției comercializate de oricare dintre 
aceste organizații de producători. Asistența 
financiară națională este suplimentară față 
de fondul operațional.

Or. es

Amendamentul 2866
Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În regiunile statelor membre în care 
gradul de organizare a producătorilor din 
sectorul fructelor și legumelor este mult 
sub media Uniunii, statele membre pot 
acorda organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară 
națională egală cu maximum 80 % din 
contribuțiile financiare menționate la 
articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de 
până la 10 % din valoarea producției 
comercializate de oricare dintre aceste 
organizații de producători. Asistența 
financiară națională este suplimentară față 
de fondul operațional.

1. În regiunile statelor membre în care 
gradul de organizare a producătorilor din 
sectorul fructelor și legumelor este mult 
sub media Uniunii, statele membre pot 
acorda organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară 
națională egală cu maximum 30 % din 
contribuțiile financiare menționate la 
articolul 45 alineatul (1) litera (a). 
Asistența financiară națională este 
suplimentară față de fondul operațional. 
Pentru producția comercializată de 
oricare dintre aceste organizații de 
producători se aplică procentajele 
menționate la articolul 46 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 2867
Beata Gosiewska
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În regiunile din statele membre în 
care organizațiile de producători, 
asociațiile organizațiilor de producători și 
grupurile de producători comercializează 
mai puțin de 15 % din valoarea producției 
de fructe și legume din respectivele 
regiuni și în care producția de fructe și 
legume reprezintă cel puțin 15 % din 
producția agricolă totală a acestor 
regiuni, asistența financiară națională 
menționată la alineatul (1) din prezentul 
articol poate fi rambursată de Uniune la 
cererea statului membru în cauză.

Or. pl

Amendamentul 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În regiunile din statele membre în 
care organizațiile de producători, 
asociațiile organizațiilor de producători și 
grupurile de producători comercializează 
mai puțin de 15 % din valoarea producției 
de fructe și legume din respectivele 
regiuni și în care producția de fructe și 
legume reprezintă cel puțin 15 % din 
producția agricolă totală a acestor 
regiuni, asistența financiară națională 
menționată la alineatul (1) din prezentul 
articol poate fi rambursată de Uniune la 
cererea statului membru în cauză.

Or. pl

Amendamentul 2869
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Norbert Lins

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gradul de organizare a producătorilor 
dintr-o regiune a unui stat membru este 
considerat mult sub media Uniunii atunci 
când gradul mediu de organizare a fost mai 
mic de 20 % timp de trei ani consecutivi 
anterior punerii în aplicare a programului 
operațional. Gradul se organizare se 
calculează ca fiind valoarea producției de 
fructe și legume care a fost obținută în 
regiunea în cauză și comercializată de 
organizațiile de producători și de asociațiile 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013, împărțită la valoarea totală a 
producției de fructe și legume care a fost 
obținută în regiunea respectivă.

Gradul de organizare a producătorilor 
dintr-o regiune a unui stat membru este 
considerat mult sub media Uniunii atunci 
când gradul mediu de organizare a fost mai 
mic de 10 % timp de trei ani consecutivi 
anterior punerii în aplicare a programului 
operațional. Gradul de organizare se 
calculează ca fiind valoarea producției de 
fructe și legume care a fost obținută în 
regiunea în cauză și comercializată de 
organizațiile de producători și de asociațiile 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013, împărțită la valoarea totală a 
producției de fructe și legume care a fost 
obținută în regiunea respectivă.

Or. de

Amendamentul 2870
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gradul de organizare a producătorilor 
dintr-o regiune a unui stat membru este 
considerat mult sub media Uniunii atunci 
când gradul mediu de organizare a fost mai 
mic de 20 % timp de trei ani consecutivi 
anterior punerii în aplicare a programului 
operațional. Gradul se organizare se 
calculează ca fiind valoarea producției de 
fructe și legume care a fost obținută în 
regiunea în cauză și comercializată de 
organizațiile de producători și de asociațiile 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013, împărțită la valoarea totală a 
producției de fructe și legume care a fost 

Gradul de organizare a producătorilor 
dintr-o regiune a unui stat membru este 
considerat mult sub media Uniunii atunci 
când gradul mediu de organizare a fost mai 
mic de 20 % timp de trei ani consecutivi 
anterior punerii în aplicare a planurilor 
strategice PAC. Gradul de organizare se 
calculează ca fiind valoarea producției de 
fructe și legume care a fost obținută în 
regiunea în cauză și comercializată de 
organizațiile de producători și de asociațiile 
de organizații de producători recunoscute 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013, împărțită la valoarea totală a 
producției de fructe și legume care a fost 
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obținută în regiunea respectivă. obținută în regiunea respectivă.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru coerența textului cu alte articole din prezentul 
regulament.

Amendamentul 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sectorul apiculturii, statele membre 
urmăresc cel puțin unul dintre obiectivele 
specifice menționate la articolul 6 alineatul 
(1).

În sectorul apiculturii, statele membre 
încurajează două modalități pentru a 
îndeplini cel puțin unul dintre obiectivele 
specifice menționate la articolul 6 alineatul 
(1).
(a) Apicultura practicată la nivel 
neprofesionist: mai puțin de 150 de stupi 
care garantează și furnizează servicii 
pentru mediul înconjurător
(b) Apicultura practicată la nivel 
profesionist: între 150 și 500 de stupi, 
destinată menținerii sectorului apicol la 
scară industrială și a aprovizionării pieței 
cu produse din miere.

Or. es

Amendamentul 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sectorul apiculturii, statele membre 
urmăresc cel puțin unul dintre obiectivele 
specifice menționate la articolul 6 alineatul 

Fără a aduce atingere articolelor 5 și 6 
privind obiectivele generale, în sectorul 
apiculturii, statele membre urmăresc 
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(1). obiectivele specifice menționate la articolul 
6 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2873
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sectorul apiculturii, statele membre 
urmăresc cel puțin unul dintre obiectivele 
specifice menționate la articolul 6 alineatul 
(1).

În sectorul apiculturii, statele membre 
urmăresc cel puțin două dintre obiectivele 
specifice menționate la articolul 6 alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 49 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipurile de intervenții în sectorul 
apiculturii și asistența financiară din partea 
Uniunii

Tipurile de intervenții în sectorul 
apiculturii și asistența financiară din partea 
Uniunii pentru apicultura practicată la 
nivel profesionist

Or. es

Amendamentul 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre aleg, pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut la articolul 6 
alineatul (1), unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții în sectorul 
apiculturii:

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre aleg, pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut la articolul 6 
alineatul (1), unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții în sectorul 
apiculturii profesioniste:

Or. es

Amendamentul 2876
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre aleg, pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut la articolul 6 
alineatul (1), unul sau mai multe dintre 
următoarele tipuri de intervenții în sectorul 
apiculturii:

1. În planurile lor strategice PAC, 
statele membre aleg, pentru obiectivele 
specifice prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1), unul sau mai multe dintre următoarele 
tipuri de intervenții în sectorul apiculturii:

Or. en

Justificare

Formularea este mai simplă.

Amendamentul 2877
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asistență tehnică pentru apicultori și 
pentru organizațiile de apicultori;

(a) asistență tehnică pentru apicultori și 
pentru organizațiile de apicultori, inclusiv 
o atenție deosebită acordată educației și 
formării pentru începători;

Or. en
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Amendamentul 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investiții în active corporale și 
necorporale; cercetarea și producția 
experimentală, precum și alte acțiuni, 
inclusiv pentru:

(i) prevenirea daunelor cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile și 
promovarea utilizării raselor și a 
practicilor de gestionare adaptate 
condițiilor climatice în schimbare;

(ii) economisirea energiei și creșterea 
eficienței energetice;

iii) ambalaje ecologice;

(iv) sănătatea și bunăstarea animalelor;

(v) reducerea producției de deșeuri și 
îmbunătățirea utilizării și a gestionării 
subproduselor și a deșeurilor.

(vi) îmbunătățirea rezistenței la 
dăunători;

(vii) reducerea riscurilor utilizării 
pesticidelor și a impactului acestora;

(viii) crearea și menținerea habitatelor 
favorabile pentru biodiversitate;

Or. es

Justificare

Este necesar să se stabilească tipuri de intervenții mai ample în ceea ce privește investițiile.

Amendamentul 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asistență tehnică pentru apicultori 
și pentru organizațiile de apicultori, 
inclusiv promovarea bunelor practici și a 
informării și publicității;

Or. en

Amendamentul 2880
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni întreprinse de apicultori 
pentru a se adapta mai bine la 
schimbările climatice;

Or. hr

Justificare

Este necesar să se prevadă aprovizionarea cu hrană a coloniilor de albine în perioada în 
care nu se colectează nectarul pentru a conserva coloniile, prin acoperirea costului de 
achiziționare a unui anumit număr de kilograme de zahăr sau turte pentru albine per 
colonie/stup. Din cauza frecvenței din ce în ce mai ridicate a evenimentelor extreme cauzate 
de schimbările climatice, pășunile pentru albine devin din ce în ce mai nesigure și mai rare. 
Intervenția apicultorilor este necesară pentru conservarea coloniilor de albine.

Amendamentul 2881
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de îmbunătățire a 
suprafețelor furajere pentru polenizatori;

Or. en
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Amendamentul 2882
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni de combatere a agresorilor 
și a bolilor specifice stupilor, în special a 
varroozei;

(b) acțiuni de prevenire și combatere a 
agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în 
special a varroozei;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește introducerea unei noțiuni de prevenire în cadrul acestei acțiuni 
eligibile.

Amendamentul 2883
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) înființarea și/sau dezvoltarea 
rețelelor naționale pentru sănătatea 
albinelor;

Or. en

Justificare

Rețeaua națională pentru sănătatea albinelor asigură protecția eficientă împotriva bolilor 
albinelor prin implementarea controalelor regulate și prin consilierea apicultorilor. Aceasta 
reprezintă un bun instrument care trebuie inclus în intervențiile apicole cofinanțate.

Amendamentul 2884
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investiții în proprietăți mobiliare și 
imobiliare;

Or. hr

Amendamentul 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera - ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiuni pentru îmbunătățirea 
diversității genetice în rândul coloniilor 
de albine;

Or. en
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